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Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i 
Matteröds fiber ekonomisk förening 
 
Tid & plats: Kl. 18.30 den 14 mars 2016, i Matteröds församlingshem. 
 
 
 

1. Mötets öppnande 
Föreningens ordförande Roger Höjendal hälsade alla närvarande välkomna och förklarade föreningens 
ordinarie föreningsstämma öppnad. 
 
 

2. Val av mötesordförande och protokollförare för stämman 
Stämman beslutar 
att utse Roger Höjendal till ordförande samt Pelle Svensson till protokollförare. 
 
 

3. Godkännande av röstlängden 
Stämman beslutar 
att fastställa röstlängd i samband med eventuell votering. 
 
 

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 
Stämman beslutar 
att utse Bodil Arvidsson och Malena Jaensson till att justera dagens protokoll samt till rösträknare. 
 
 

5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning 
Kallelse har skett via hemsidan knappt fyra veckor (26 dagar) innan årsstämman. Dessutom har e-mail 
sänts ut som extra påminnelse, till dem som till styrelsen anmält sin e-mailadress. 
 
Stämman beslutar 
att ordinarie föreningsstämma blivit utlyst i behörig ordning. 
 
 

6. Fastställande av dagordningen 
Stämman beslutar 
att godkänna dagordningen. 
 
 

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen 
Styrelsens årsredovisning samt revisorns revisionsberättelse för räkenskapsåret 
2015-08-11 – 2015-12-31, vilket är föreningens första räkenskapsår, har funnits att tillgå på 
föreningens hemsida, dessutom fanns original på dessa, samt alla styrelseprotokoll och verifikationer i 
original att tillgå för dem som önskade läsa dessa under mötet. 
 
Kassör Per Alvarsson föredrog styrelsens årsredovisning och föreningens revisor Ola Sjölin redogjorde 
kortfattat att han i revisionsberättelsen tillstyrker att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
 
 

8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt 
den fastställda balansräkningen ska disponeras 
Stämman beslutar 
att fastställa balans- och resultaträkningen, samt att överföra årets vinst 1.747 kr i ny räkning. 
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9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
Stämman beslutar 
att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
 
 

10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna 
Stämman beslutar 
att inga fasta arvoden skall utgå. För enskilda utlägg utgår ersättning mot uppvisande av kvitto. 
 
 

11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter 
Styrelsen har föreslagit stämman följande: 
Insats 17.000kr 
Anslutningsavgift 2.000kr (inkl. moms) 
Medlemsavgift för 2017 250kr 
 
Stämman beslutar 

a. att insatsens storlek skall vara 17.000kr 
b. att anslutningsavgiften blir 2.000kr (inkl. moms) 
c. att medlemsavgift för 2017 blir 250kr 

 
 

12. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter 
Valberedningens förslag är tre ledamöter samt ordförande, kassör och sekreterare samt en ordinarie 
revisor. 
 
Stämman beslutar 
att styrelsen skall bestå av tre ledamöter samt ordförande, kassör och sekreterare samt en ordinarie 
revisor och en revisorssuppleant. 
 
 

13. Val av ordförande 
Valberedningens förslag är Roger Höjendal, varför mötesordförande ber om stämmans godkännande 
att på denna mötespunkt, tillfälligt överlämna ordförandeskapet till Henrik Nilsson. 
 
Stämman beslutar 
att utse Roger Höjendal till ordförande, för en tid av ett år, 2016. 
 
 

14. Val av kassör 
Mötesordförande Roger Höjendal återgår som ordförande. 
Valberedningens förslag är Per Alvarsson. 
 
Stämman beslutar 
att utse Per Alvarsson till kassör, för en tid av ett år, 2016. 
 
 

15. Val av sekreterare 
Valberedningens förslag är Pelle Svensson 
 
Stämman beslutar 
att utse Pelle Svensson till sekreterare, för en tid av ett år, 2016. 
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16. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 
Valberedningens förslag är Henrik Nilsson, Johan Jerleryd och Magnus Rundberg 
 
Stämman beslutar 
att utse Henrik Nilsson, Johan Jerleryd och Magnus Rundberg till styrelseledamöter, för en tid av två 
år, 2016-2017. 
 
 

17. Val av revisor(er) och eventuella revisorssuppleanter 
Valberedningens förslag är Ola Sjölin som revisor och under mötet kompletterade valberedningen sitt 
förslag, med Malena Jaensson som revisorssuppleant. 
 
Stämman beslutar 
att utse Ola Sjölin som revisor samt Malena Jaensson som revisorssuppleant, båda för en tid av ett år, 
2016. 
 
 

18. Val av valberedning 
De på mötet närvarande föreslår att styrelsen i Matteröds byalag skall utgöra valberedning till 
föreningen. 
 
Stämman beslutar 
att styrelsen i Matteröds byalag skall utgöra föreningens valberedning. 
 
 

19. Information kring projektet - Vad har hänt och hur vi går vidare. 
Styrelsen informerade om alla aktiviteter som genomförts under året och en preliminär tidsplan för 
föreningens fiberbygge. Styrelsen informerar dessutom löpande på föreningens hemsida: 
http://matterodsfiber.se/ 
 
 

20. Mötets avslutande 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade föreningens ordinarie föreningsstämma avslutad. 
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