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ÅRSMÖTE 2022 I MATTERÖDS FÖRSAMLINGSHEM
Äntligen Fibergrannar!
Efter 2 års väntan på att få träffas fysiskt så välkomnar vi er till vårt årsmöte i Matteröds Församlingshem tisdagen den 24/5
kl. 19.00. Det blir en kväll där vi både firar fibernätet som byggts och tar beslut om framtiden.
Sett i backspegeln så fick vi fibernätet klart i helt rätt tid! Det är många som under Covid-19 pandemin haft nytta av en
stabil internetuppkoppling. Både för arbete hemifrån och fritidsnöjen när vi tvingades att ordna nästan allt på distans tills
smittan lugnat sig. Ett riktigt bra betyg till oss alla för det vi skapat, bra jobbat! Föreningens satsning på ett fibernät har
redan gett oss i bygden stora fördelar, och nyttan kommer bara öka!
Nu när fibernätet är byggt och allt fungerar utmärkt så är det dags att besluta om föreningens framtid. Vi i styrelsen har
goda krafter kvar och har även under åren skött föreningen så väl att det finns en stabil kassa för fortsatta projekt. Vi vill att
detta engagemang och krafter ska fortsätta göra nytta inom utvecklingsprojekt för vår bygd, det kan vara egna projekt eller i
samarbete med andra ideella föreningar som verkar för bygdens bästa. Exakt vad som ska göras kommer i så fall beslutas
tillsammans på framtida medlemsmöten, men för att ändra vår verksamhet behöver våra stadgar ändras. Styrelsen har lagt
motion om detta att ta beslut om på årsmötet.
I övrigt pågår viss bevakning av efteranslutningar från föreningen. Vi vet att Telia under våren/sommaren sammanställer
hur stort intresset är och att deras beslut helt grundas på antalet anmälningar till www.fibertillalla.se. Vi uppmanar därför
alla som ännu inte är uppkopplade att göra sin anmälan omgående, därefter återkommer Telia med ett kostnadsförslag till
respektive fasighet för att kunna ansluta sig till fibernätet.
Vänliga hälsningar från styrelsen
Roger Höjendal, ordförande, Skyrup
Per Alvarsson, kassör, Erikstorp
Thomas Rönnblom, sekreterare, Matteröd

Johan Jerleryd, ledamot, Maglehult
Henrik Nilsson, ledamot, Mjölkalånga
Magnus Rundberg, ledamot, Mjölkalånga

Dagordning vid ordinarie föreningsstämma i Matteröds fiber ekonomisk förening
1.

Mötets öppnande

2.

Val av mötesordförande och protokollförare för stämman

3.

Godkännande av röstlängden

4.

Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

5.

Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

6.

Fastställande av dagordningen

7.

Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

8.

Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda
balansräkningen ska disponeras

9.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter
12. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter
13. Val av ordförande
14. Val av kassör
15. Val av sekreterare
16. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
17. Val av revisor(er) och eventuella revisorssuppleanter
18. Val av valberedning
19. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till
styrelsen senast en månad innan stämman.
a.

Ändring av föreningens stadgar.

20. Mötets avslutande.
Matteröds Fiber ekonomisk förening
Webb: www.matterodsfiber.se. Facebook: Sök Matteröds fiber. E-post: info@matterodsfiber.se
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