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MÖTESPROTOKOLL FÖRENINGSSTÄMMA 22 februari 2016

1. Styrelsens ordförande Emelie Thun hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.

2. Utdelad dagordning godkändes.

3. Till årsmötesordförande valdes Ingemar Anderson.

4. Till årsmötessekreterare valdes Johanna Olander.

5. Till justerare och rösträknare valdes Roland Bomberg och LeifHartsner.

6. St ämman ansågs vara stadgeenligt utlyst.

7. Närvarolista (50 deltagare från 42 hushåll) samt en fullmakt fastställdes som röstlängd.

8. Föredragning av revisorernas berättelse
Till revisorernas berättelse framkom inga tillägg eller kommentarer och den lades
därför till handlingarna.

Räkenskaperna följer god redovisningssed
Beslut har blivit protokollförda och är i linje med föreningens stadgar

9. Styrelsens verksamhetsberättelse
Emelie Thun redogjorde för verksamhetsberättelsen som lades till handlingarna.

Stämman diskuterade även:

Beslut att på nästa städdag underhålla bänkar med bord vid vår stora lekplats.
Nästa stämma beslutar om trasiga bänkar vid vår mindre lekplats ska ersättas.
Förtydligande att det finns redskap och skottkärra som medlemmar kan låna
genom att kontakta Emelie Thun.

10.Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning
Kassör Lars Tunius konstaterade en god ekonomi i föreningen som är likvärdig med
tidigare år, med undantag för grusgångar och ny belysning. Underhållet av
grusgångarna har redovisats som en investering fördelad på flera år. Balans- och
resultaträkningen fastställdes och lades till handlingarna.

Il. Resultatdisposition fastställdes och balanserat resultat flyttas över till det nya året.

12. Avgående styrelse beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

13. Arvode till hela styrelsen år 2016 är ett halvt prisbasbelopp, 22 250 kr.

14. Till ny styrelse år 2016 omvaldes Lars Ljungfors, Shir Mohammadi, Johnny Nielsen,

Johanna Olander, Emelie Thun, Lars Tunius och Andreas Utter.

15. Revisorerna Per-Eric Sköld och Jon Jonsson omvaldes.

16. Till valberedningen valdes Tobias Mattsson och Kalle Magnusson.
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17.Av styrelsen hänskjutna frågor samt anmälda motioner trån
föreningsmedlemmar

Installation av tibernät
Stämman slog fast att fåreningen inte ska skriva avtal med fiberinstallat ör.
Respektive hushåll bestämmer om de vill installera fiber och är avtalspart.

Fredrik Wetter på Telia presenterade deras syn på fiber och svarade på
medlemmarnas frågor:

Telia gräver 30-40 cm djupt och 20-40 cm brett. De fyller igen diket , men
respektive fastighetsägare återställer ytskiktet. De försök er att gräva så kort
sträcka som möjligt, men väljer gräsunderlag framför asfalt eller stenbeläggn ing.
Respektive fastighetsägare och Telias underleverantör kommer överens om var
grävningen ska göras. Eventuellt är trädgårdssidorna bättre än framsidorna , men
det avgörs på plats. Fastighetsägaren ansvarar för att visa var fjärrvärmerör,
avloppsrör och så vidare finns. Tips om www .ledningskollen.se/ som dock
eventuellt kan sakna förteckning på rör som inte längre används.
Telia gör inte lösningar där de t.ex, drar fiberkabeln genom vindarna. Sådana
lösningar gör att de behöver kolla alla grannars vindar vid felsökning.
Medieomvandlaren sätts max fem meter in i huset, gärna i en klädkammare,
garderob eller liknande. Att sätta den i pannrummet blir eventuellt får varmt.
Medieomvandlaren kräver ström. Från medieomvandl aren kan man ansluta
nätverkskablar eller använda trådlös fiber .
Om man inte installerar fiber samtidigt som föreningen , är det inte säkert att det
går att installera i efterhand. Telias uppskattn ing är att det skulle kosta ungefär
35000 kr att installera i efterhand, om det överhuvudtaget är möjligt.
Efter installationen väljs tjänst. Det finns paketpris med bredband, TV och
telefoni , eller så kan man välja olika leverantörer för olik a tjänster. Man kan även
välja att till exempel ha kvar sin fasta telefoni men ansluta bredb andet via fiber .
På hemsidan www .oppenfiber.se finn s information . Där kan man jämföra priser
på det tjänsteutbud som kan användas om vi installerar öppen fiber från TeJia.

Vad händer nu?

Telia kommer självständigt att ha en säljkampanj i vårt område. Föreningens styrelse
åtar sig att hålla liv i frågan.

Telia kommer att bjuda in till ett nytt informationsmöte. Inbjudan kommer från
Telia och skickas ut via post.
Eftersom inform ation smötet skickar Telia ut avtal till föreningens medlemmar.
Telia räknar antal påskrivna avtal och om det är tillräckligt många, enligt offerten,
påbörjas installationen.
Efter att beställning gjorts besöker Telias underleverantörer respektive hushåll
och undersöker på plats var de ska gräva, vart uttaget ska sitta och så vidare. All
information notera s i ett protokoll som fastighetsägaren undertecknar.

2 (3)



Mötesprotokoll för föreningsstämma 22 februari 2016, Lerum nr 14 ekonomisk förening, www.leruml4.se

Underleverantörerna använder protokollet när de installerar fiber. Generellt sker
detta 6-9 månader efter beställning. Installationen tar ungefår tre timmar och efter
det är fibern driftklar.

Motioner från föreningsmedlemmar
Inga motioner från föreningens medlemmar har anmälts.

18. Budgetförslag fastställdes.

19. Övriga frågor

Motorvärmare
El till motorvärmarna är en stor kostnad för föreningen så därför ska de bara

användas vid behov. Medlem undrar om det går att ta elkostnaden på den enskilda

fastigheten och styrelsen fick till uppdrag att undersöka om det är tekniskt möjligt.

Påpekande att det kan vara livsfarligt att låta kabeln hänga kvar. Dels finns en

stryprisk för barn och dels kan den vara strömförande.

Grannsamverkan
På parkeringen har vi haft bensinstölder genom slangning. Styrelsen påminner om att

hålla ögonen öppna.

20. Årsmötesordförande Ingemar Anderson förklarade stämman avslutad.

Justeras:

Vid protokollet:

Justeras:

LeifHartsner

Årsmöt ordförande:
I
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Inger Andersson; .>

3 (3)


