
              

Protokoll fört vid föreningsstämma i Högsäters Fiber ek. förening 
  
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Högsäters Fiber ekonomisk förening org nr: 769625-5913 den 

24 juni 2013  
 

§ 1  

Mötets öppnande (dagordningens punkt 1). 

Föreningsstämman öppnades av Iréne Örtengren.  

 

§ 2 

Val av ordförande samt sekreterare vid stämman (dagordningens punkt 2). 

Till ordförande vid föreningsstämman valdes Ulf Jonasson och till protokollförare valdes Barbro Andersson. 

 

§ 3 

Godkännande av röstlängden (dagordningens punkt 3). 

En förteckning över representerade medlemmar upprättades enligt bilaga 1. Stämman beslutade att använda 

denna förteckning som röstlängd. 

 
§ 4  

Val av tvåjusteringspersoner tillika rösträknare (dagordningens punkt 4). 

Stämman valde Göran Andersson och Lars Lindström till justeringspersoner.  

 

§ 5 

Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning (dagordningens punkt 5). 

Kallelse till årsstämman har skett genom utskick via e-post samt via vanlig post till de medlemmar som ej har 

tillgång till e-post. Föreningsstämman konstaterades vara utlyst i behörig ordning.  

 

§ 6  

Fastställande av dagordningen (dagordningens punkt 6). 

Stämman beslutade att godkänna interimsstyrelsens förslag till dagordning som varit införd i kallelsen till 

stämman. Punkt 8 beslutades bli en redovisning av nuläget i föreningen 

 

§ 7  

Interimsstyrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen (dagordningens punkt 7). 

Interimsstyrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Iréne Örtengren. Denna innehöll vad som skett under 

2012 och även det som hittills hänt under första halvåret 2013. Denna bilades möteshandlingarna i bilaga 2. 

Revisionsberättelsen enligt bilaga 3 lästes upp av Iréne Örtengren. 

 

§ 8  

Balansräkning och resultaträkning (dagordningens punkt 8). 

Punkten tas upp vid nästa ordinarie föreningsstämma 2014. 

Inga ekonomiska transaktioner har skett under 2012. För 2013 är det ännu så länge enbart medlemsavgifter och 

insatser (100:-) som finns på föreningens bankkonto. 

 

§ 9 

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna (dagordningens punkt 9). 

Stämman beslutade på rekommendation av revisorn att ge interimsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2012 

 

§ 10  

Arvoden till styrelseledamöterna och revisorer (dagordningens punkt 10). 

Föreningsstämman beslutade i enlighet med interimsstyrelsens förslag -att inga arvoden skall utgå fram till nästa 

föreningsstämma 2014.  

 

§ 11 

Beslut om medlemsavgift för 2014 och andra avgifter (dagordningens punkt 11) 

Föreningsstämman beslutade att medlemsavgiften för 2014 skall vara 200:-. Inga andra avgifter finns. 

 

 

 



              

§ 12  

Val av ordförande (dagordningens punkt 12) 

Föreningsstämman valde Iréne Örtengren till styrelsens ordförande under 1 år.  

 

§ 13 

Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (dagordningens punkt 13). 

Föreningsstämman valde följande personer som ordinarie styrelseledamöter och suppleanter: 

Styrelseledamöter för två år: Lennart Aronsson och Martin Paulsson. 

Styrelseledamöter för ett år: Leif Larsson och Barbro Andersson. 

Suppleanter: Roland Paulsson och Ulf Örtengren. 

 

§ 14  

Val av revisor och revisorssuppleant på ett år (dagordningens punkt 14). 

Föreningsstämman valde fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma  

Ann Blomberg som revisor och Inga -Britt Rydholm som revisorssuppleant. 

 

§ 15 

Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande 
(dagordningens punkt 15). 

Till valberedning valdes Ulf Jonasson och Anders Eriksson. 

Till sammankallande valdes Ulf Jonasson. 

 

§ 16 

Information om projektet, budget, mm. (dagordningens punkt 16) 

Iréne Örtengren informerade om styrelsens förslag till genomförande av fiberprojektet enligt bilaga 4. 

 

§ 17  

Beslut om igångsättning av projektet (dagordningens punkt 17). 

Föreningsstämman beslöt att vi startar projektet.   

 

§ 18 

Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och  

som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman (dagordningens punkt 18). 

Inga övriga ärenden hade anmälts. 

 

§ 19  

Mötets avslutande (dagordningens punkt 19) 

Ordföranden Ulf Jonasson avslutade mötet. 

 

Efter föreningsstämmans slut så medverkade: 

Dalslands Sparbank (Ingela Källén) som informerade om möjligheterna till banklån för fiberanslutning.  

Quadracom (Patrik Rhodén) informerade om vilka tjänster som företaget erbjuder i form av tv, telefon och 

bredbandsuppkoppling mm. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________                            _____________________________________ 

Ulf Jonasson ordförande   Barbro Andersson protokollförare 

 

 

 

 

______________________________________                            ______________________________________    

Göran Andersson justeringsman   Lars Lindström justeringsman 

 

 

 


