Protokoll fört vid Skillingmark Fiber Ekonomisk förenings
konstituerande möte med direkt påföljande föreningsstämma
2012-07-06
Antal deltagare: 27 – se bilagd röstlängd/närvarolista.

1

Mötets öppnande.

Skillingmarks byalags ordförande, Kurt Emtman hälsade
mötesdeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.
Före föreningsstämman hade alla närvarande skrivit på
medlemslistan. Samtliga mötesdeltagare hade fått ta del av
interimsstyrelsens förslag till stadgar och förslag till styrelse.

2

Val av stämmofunktionärer, d.v.s.
stämmoordförande och
protokollsekreterare samt val av två
protokolljusterare tillika rösträknare.

Som ordförande för stämman valdes Kurt Emtman.
Tina Lundberg valdes som protokollförare. Trude
Magnusson och Bertil Börjesson utsågs till att justera
protokollet samt rösträknare.

3

Beslut om föreningens bildande.

Bengt Nilsson, Hushållningssällskapet Värmland,
informerade om ”Fiber till Byn” och hur fiberföreningar i en
del andra kommuner fungerar och om vilka medel som finns
att söka.
Beslut: Stämman röstade för att bilda föreningen.

4

Förslag till stadgar.

Förslag till stadgar upplästes. En del förändringar gjordes.
Beslut: Stadgarna godkändes efter gjorda ändringar

5

Medlemsavgift

Beslut: 100 SEK per år.

6

Val av styrelse

Föreslagna styrelsemedlemmar presenterade sig för
stämman.
Som ordförande – Stefan Johannesen,
ledamöter/suppleanter – Birgitta Eklund, Tommy Karlsson,
Mikael Kutt, Anna Laggren, Tina Lundberg, Magnus
Mossvik, Patrik Myrvold och Arne Norén.
Inga fler förslag framkom.
Beslut: Stämman valde dessa till styrelse.

7

Val av revisorer

Beslut: Att välja föreslagna Bertil Börjesson och Harald
Olsson till revisorer.

Protokoll fört vid Skillingmark Fiber Ekonomisk Förenings konstituerande möte med
direkt påföljande föreningsstämma 2012-07-06.

8

Val av valberedning

Beslut: Att välja Kurt Emtman, sammankallande och Mats
Olsson till valberedning.

9

Föreningens verksamhet

Föreningens verksamhet är att främja medlemmarnas
ekonomiska intressen genom att tillhandahålla
medlemmarna med kommunikation via fiber för bl. a dataoch telekommunikation och tjänster i anslutning till fiber.

10

Övriga frågor.

Frågor om hur grävning av kanalisation ska ske och vem
som kommer att äga densamma ställdes. Även frågor om när
det politiska beslutet om fiber tas togs upp.
Styrelsen uppmanades att undersöka om det är möjligt att
skydda alt. säkerställa fiberanslutningen vid strömavbrott.

11

Mötets avslutande.

Kurt Emtman tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.

Vid protokollet:

Tina Lundberg
Justeras:

Trude Magnusson

Bertil Börjesson
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