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Protokoll för stämma 2022 
som hölls den 14 juni 2022 kl.19.00 i Istorps församlingshem 

 
1. Stämmans öppnande  

I frånvaro av föreningens ordförande hälsade vice ordförande Ros-Marie 

Olsson alla välkomna och öppnade stämman. 

 

2. Val av ordförande och protokollförare för stämman 

Stämman beslutade att välja Rolf Göransson till stämmoordförande och Eva 

Andrée till protokollförare för stämman. 

 

3. Godkännande av röstlängden 

Stämman godkände att den närvarokontroll som gjordes vid inträde i lokalen 

fungerade som röstlängd. Närvarande var 27 medlemmar (bilaga 1). 

 

4. Fråga om uteståendes närvaro vid stämman  

Stämman godkände att 2 utomstående kunde närvara vid stämman. 

 

5. Val av två justerare, tillika rösträknare, för stämman 

Stämman beslutade att välja Ann-Britt Gripestam och Margareta Karlsson till 

justerare och tillika rösträknare. 

 

6. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 

Styrelsen meddelade att samtliga medlemmar hade blivit kallade till stämman 

genom personlig inbjudan genom epost alternativt vanlig post, dessutom hade 

utlysning på föreningens hemsida och annons varit införd i Markbladet fyra 

veckor före stämmodatum. Allt enligt föreningens stadgar. 

Stämman beslutade att stämman varit utlyst i behörig ordning. 

 

7. Fastställande av dagordning 

Samtliga medlemmar hade fått förslag till dagordning tillsammans med 

kallelsen, och den förevisades även vid stämman. Stämman beslutade att 

godkänna dagordningen för stämman. 

 

8. Frågor till föregående års stämmoprotokoll 

Inga frågor till föregående års stämmoprotokoll lyftes. 
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9. Styrelsens verksamhetsberättelse 2021-2022 och ekonomiska rapport 2021 

Samtliga medlemmar hade i samband med kallelsen fått styrelsens 

verksamhetsberättelse för 2021-2022 (bilaga 2). Styrelsen tackades för sitt 

arbete av en medlem. Ros-Marie Olsson besvarade därefter några frågor från 

medlemmar. 

Styrelsen presenterade även den ekonomiska rapporten för 2021, åtföljt av 

några klarlägganden (bilagor 3 och 4).  

Stämman godkände verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten. 

 

10. Revisorernas berättelse 

Björn Gunnarsson läste upp revisor Tommy Karlsruds revisionsberättelse 

samtidigt som den visades på stämman. Revisionsberättelsen avslutades med 

att tillstyrka att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för året 2021 (bilaga 5). 

Revisionsberättelsen lades till handlingarna. 

 

11. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 

Stämman fastställde resultaträkning och balansräkning efter avgivna 

rapporter. 

 

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

Baserat på presenterat och godkänt underlag beslutade stämman att bevilja 

styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2021. 

 

13. Fråga och beslut om arvode till styrelseledamöter och revisorer 

Valberedningen presenterade förslag om att arvodera styrelseledamöter 325 

kronor per närvaro vid styrelsemöte, samt en engångssumma om 29 500 

kronor att fördelas inom styrelsen i linje med erlagda arbetsinsatser, för 

kalenderåret 2023.  

Styrelsen föreslog arvode till revisor och revisorssuppleant om 1100 kronor 

för kalenderåret 2023. 

Stämman beslutade att styrelseledamöter arvoderas 325 kronor per bevistat 

styrelsemöte, samt att styrelsen även tilldelas 29 500 kronor som 

engångssumma att fördelas inom styrelsen i linje med utförda arbetsinsatser, 

och att revisorer arvoderas om 1100 kronor – allt för kalenderåret 2023. 

 

14. Beslut om medlemsavgift för kommande kalenderår, 2023 

      Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift om 250 kronor för 2023,  

      baserat på behov i budget. 

      Stämman beslutade att godkänna föreslagen medlemsavgift om 250 kronor   

      för 2023. 

 

15. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelseersättare   

      Valberedningen föreslog att styrelsen fram till stämman 2023 skulle bestå av  
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      ordföranden och åtta ordinarie ledamöter, samt inga ersättare. 

      Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag. 

 

16. Val av styrelseordförande  

      Valberedningen föreslog omval av Thomas Lennartsson som ordförande på  

      ett år. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. 

 

17. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelseersättare 

För kännedom informerade valberedningen att Ros-Marie Olsson, Kjell 

Carlsson, Eva Andrée och Anders Jändel vardera har ett år kvar på 

förordnande som ordinarie ledamöter, och att Björn Gunnarsson avböjt omval 

som ledamot. 

Valberedningen föreslog omval av Johan Losman, Björn Hyberg och Ludvig 

Nordgren på vardera två år, samt nyval av Alexander Andersson på två år 

som ordinarie ledamöter.  

      Stämman beslutade enligt samtliga förslag av valberedningen. 

 

18. Val av revisorer och eventuella revisorsersättare 

      Styrelsen föreslog omval av Tommy Karlsryd som ordinarie revisor och Hans  

      Soergel som revisorsersättare fram till nästa ordinarie stämma. 

      Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. 

 

19. Val av valberedning, minst två personer varav en sammankallande 

      Styrelsen föreslog att valberedningen även för kommande verksamhetsår  

      skulle bestå av Olof Hemberg, Ingvar Samuelsson, och Sofi Johansson, med  

      Olof Hemberg som sammankallande. 

      Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. 

 

20. Inkomna motioner till föreningsstämman 

      Styrelsen meddelade att inga motioner inkommit inför stämman. 

 

21. Förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår 

      Styrelsen presenterade kortfattat förslag till verksamhetsplan för kommande  

      verksamhetsår, där slutredovisning till Jordbruksverket och slutförande av  

      transition från projektfas till förvaltningsfas är huvudpunkterna. Redan har  

      intresse av några efteranslutningar anmälts och framtidsplaner för föreningen  

      ska tas fram. 

      Styrelsens förslag till budget för 2023 (bilaga 6) presenterades, och några  

      korta följdfrågor besvarades. 

       

      Stämman godkände föreslagen verksamhetsplan och budget för kommande  

      verksamhetsår. 
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22. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag, föreningens  

       stadgar, frågor som styrelsen önskar att stämman tar del av eller enskilda  

       frågor från medlemmar. 

 

Fråga om prognosen för medlems avgift per anslutning från i början av året 

håller besvarades jakande av styrelsen, men att slutlig nivå endast kan 

fastställas när slutredovisningen till Jordbruksverket godkänts. 

 

       Fråga om hur länge som föreningen behöver existera besvarades av  

       styrelsen med att föreningen behöver äga sitt nät minst 5 år efter  

       slutredovisningen för att undvika återbetalning av stöd till Jordbruksverket.  

       Vad som händer därefter beslutas vid stämma. 

 

       Fråga om föreningen kommer att söka annat stöd för fler anslutningar  

       besvarades av styrelsen genom förklaring av att stöd till anslutningar numera  

       sker genom Post-och Telestyrelsen, och en annorlunda – och svårare, enligt  

       de fiberföreningar som förra året (första året genom PTS) sökte stöd –  

       procedur än tidigare. Föreningen söker inte stöd i år, men kanske nästa år  

       om antalet efteranslutningar har ökat. 

 

       Ingvar Samuelsson lovordade och tackade för styrelsens arbete under året,  

       och hoppades på utvecklingsidéer för föreningens framtid. 

 

       Ros-Marie Olsson tackade å styrelsens och föreningens räkning Björn  

       Gunnarsson för utmärkt väl utfört arbete som föreningens kassör i flera år,  

       och överlämnade en symbolisk gåva som fysisk uppskattning. 

    

23. Stämmans avslutande 

                 Rolf Göransson tackade alla närvarande för aktivt deltagande, och  

                 lämnade över ordet till Ros-Marie Olsson som tackade för visat intresse och  

                 avslutade stämman. 
 

 

Istorp 15 juni 2022 

 

 

 

Eva Andrée    Rolf Göransson 

Protokollförare   Stämmoordförande 

 

 

Ann-Britt Gripestam   Margareta Karlsson 

Justerare    Justerare 


