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Byafiber i Falkenberg Ekonomisk förening 
 
Datum och tid: 2014-06-26 kl 19:00 
Plats: Gällareds bygdegård, B-salen 
 
§1 Mötets öppnande 
Sittande ordförande Christian Dahlqvist, Sundhult, förklarade mötet för öppnat. Han hälsade alla 
välkomna, Innan mötes förhandlingarna startade fick församlingen de senaste nyheterna 
 
Det började med en redovisning av nuvarande läge, och information om besked från Länsstyrelsen om 
att ansökningen kommer öppnas igen 3:e september, fast beslut kan komma tidigast i maj 2015 när 
EU beslutat om det svenska landsbygdsstödets utformning. 
 
Den ansökningen som skall lämnas in kommer poängbedömas med ett par olika kriterier, som hur 
tätbefolkat det är, om det finns en kommunal bredbandsstrategi och hur föreningen ser ut och om det 
finns beslut på att bygga fibernät. 
 
Ordförande berättade att varje punkt kommer visas på väggen via en projektor, och att i de fall som 
det finns ett förslag berett kommer det också att visas. 
 
§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Mötet beslutade: 

att välja Thore Gotthardsson, Skälstorp till ordförande för mötet, samt 
att välja Christian Dahlqvist, Sundhult, till sekreterare för mötet. 

 
§3 Fastställande av röstlängd 
Mötet beslutade: 

att röstlängden bifogas protokollet som närvarolista. 
 
§4 Val av två justerare  
Mötet beslutade: 

att välja Christer Bengtsson, Lilla Backa, och Folke Svenson, Lilla Backa, till justerare för 
mötesprotokollet. 

 
§5 Godkännande av kallelse 
En Föreningsårsstämma skall enligt stadgarna utlysas senast två (2) veckor innan mötet. I detta fall 
har alla medlemmar kallats via en annons i Inlandsbladet som distribueras till alla hushåll i området, 
denna delades ut helgen två (2) veckor innan mötet. 
 
Styrelsen har skickat ut e-post till alla medlemmar. 
 
Mötet beslutade: 

att föreningsstämman stadgeenligt utlysts.  
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§6 Fastställande av föredragningslista 
I stadgarna finns ett antal punkter som måste tas upp på en föreningsårsstämma. 
 
Mötet beslutade: 

att arbeta efter föredragningslistan som finns i stadgarna. 
 

§7 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse 
Christian Dahlqvist föredrog verksamhetsberättelsen, som är bifogad protokollet, och berättade hur 
arbetet sett ut under föreningens första tid. 
 
Marianne Thorsson föredrog revisionsberättelsen, och eftersom Susanne Karlsson inte varit tillgänglig 
för att revidera föreslogs mötet att låta suppleant Arne Andersson gå in som ordinarie revisor. 
 
Mötet beslutade: 

att godkänna verksamhetsberättelsen,  
att Arne Andersson går in som ordinarie revisor, samt 
att godkänna revisionsberättelsen. 

 
§8 Beslut om fastställande av reslutaträkningen och balansräkningen 
Eftersom Marianne Thorsson hade berättelsen i sin hög så läste hon upp den ekonomiska berättelsen. 
 
Vid årsskiftet fanns det 8877 kr på kontot, och resultatet för året var -6523 kr vilket över går i ny 
räkning. 
 
§9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
Mötet beslutade: 

att i enlighet med revisorernas berättelse ge styrelsens ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2012- 2013. 

 
§10 Beslut om arvode till styrelsen och revisorer 
Inget arvode har utgått till styrelseledamöter och revisorer. De ekonomiska förutsättningarna har svårt 
att medge detta, trots det stora arbete som läggs ner. Några på mötet menade att ersättning borde 
betalas så snart som möjlighet ges. 
 
Mötet beslutade: 

att inget arvode skall betalas till styrelse och revisorer för 2014. 
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§11 Fastställande av medlemsavgift för 2015 
Föregående verksamhetsår har haft 100 kr/år som medlemsavgift och 100 kr som medlemsinsats. 
 
Mötet beslutade: 

att medlemsavgiften för 2015 skall vara 100 kr/år 
att medlemsinsatsen för nya medlemmar fortsatt skall vara 100 kr, samt 
att styrelsen via e-post och andra sätt skall informera medlemmar om årsavgiften och hur den 

kan betalas, exempelvis bankgiro. 
 
§12 Val av ordförande för Byafiber 
Mötet beslutade: 

att välja Christian Dahlqvist, Sundhult, till ordförande för Byafiber i Falkenberg Ekonomisk 
Förening 

 
§13 Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Styrelsen föreslog mötet att välja fyra (4) styrelseledamöter, varav av två på två (2) år och två på ett 
(1) år för att få växelvis val av ledamöter. Därtill två suppleanter vardera för ett (1) år. 
 
Mötet beslutade: 

att Anna-Karin Berghamn, Björshult, som kassör och Ulf Gustafsson, Bråtagärde, som 
ledmot, kvarstår styrelseledamöter på ett (1) år, samt 
 
att väljs Owe Petersson väljes som vice ordförande och Anders Hägnefröjd som ledamot. 
Båda på två (2) år, samt 

 
att välja Marie-Louise Andersson, Normanstorp, och Bertil Jarhult, Åsen, till suppleanter på ett 
(1) år. 

 
§14 Val av revisor och revisorssuppleant 
Eftersom verksamheten är begränsad nu ansåg föreningen att det räcker med en revisor. Stadgarna 
säger att det skall väljas en eller två revisorer, med högst två suppleanter. 
 
Mötet beslutade: 

att välja Marianne Thorsson, Spetsebo till revisor på ett (1) år, samt 
 
att välja Arne Andersson, Bråtagärde, till revisorssuppleant på ett (1) år. 

 
§15 Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande 
Mötet beslutade: 

att välja Gunnel Kullander, Gällared, som sammankallande för valberedningen, samt 
 

att  välja Göran Karlsson, Björshult att ingå i valberedningen. 
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§16 Mötets avslutande 
Innan mötet avslutades ställde Thore Gotthardsson frågan om någon som deltog på mötet hade något 
mer att tillägga. 
 
Christian Dahlqvist tackade för att så många hade tagit sig tid och komma, och bad att de som känner 
att de kan hjälpa till att höra av sig. det finns en hel del olika saker som en medlem kan bidra med. 
Kontrollera hur vi skall dra kablar eller korrekturläsa ansökningar. 
 
Ordförande förklarade mötet för avslutat. 
 
 
 
 
Thore Gotthardsson Christian Dahlqvist 
Mötets ordförande Mötets sekreterare 
 
 
 
 
Christer Bengtsson Folke Svensson 
Justerare Juterare 
  



Föreningsårsstämma med  
Byafiber i Falkenberg Ek. för.  

2014-06-26 

Närvarande 
 
 

Marianne Thorsson 

Jerry Gunnarsson 

Christer Bengtsson 

Stig Larsson 

Glenn Nilsson 

Tomas Lundin 

Leif Carlsson 

Martin Blennskog 

Aina Andersson 

Gunnel Andersson 

Bertil Jarhult 

Allan Johansson 

Owe Peterson 

Marie-Louise Andersson 

Anna-Karin Berghamn 

Thore Gotthardsson 

Ulf Gustafsson 

Iréne Svensson 

Folke Svensson 

Christian Dahlqvist 

 


