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Protokoll fört vid årsstämma med Grövelfiber Ekonomisk förening 
i Storsäterns bystuga den 18 april 2014 kl. 18.30

Närvarande:
Styrelsemedlemmar; Per Bjälevik, Anders Persson, Hans Segerhjelm, Lars Ericson.

Ytterligare deltagare enligt bifogad närvarolista, totalt inklusive de ovan listade 24 st.

1§. Grövelfibers ordförande Per Bjälevik hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2§. Till ordförande för årsstämman, enligt styrelsens förslag, valdes Per Bjälevik.
Till protokollförare för årsstämman, enligt styrelsens förslag, valdes Anders Persson.

3§. Stämman godkände att den cirkulerande närvarolistan (bilaga 1) skulle utgöra grund för 
röstlängd. Medlemmar hade rösträtt med 1 röst per medlemsavgift.

4§. Till justerare och tillika rösträknare valdes Göran Salmonsson och Mats Nises.

5§. Årsstämman ansågs behörigt utlyst genom medlemsutskick via e-post. Medlemmarna 
har också fått årsmöteshandlingarna tillsända via e-post.

6§. Årsstämman godkände dagordningen.

7§. Årsredovisningen; verksamhetsberättelse (bilaga 2) och revisionsberättelse (bilaga 3) 
lades med godkännande till handlingarna.

8§. Årsstämman fastställde resultat och balansräkningen, (bilaga 4) och beslutade att 
överföra årets resultat i ny räkning enligt styrelsens förslag.
Verksamhetsplanen och budgetförslaget (bilaga 5) godkändes. 

9§. Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade.

10§. Beslutades att ersättning utgår till styrelseledamöter med totalt 25.000 kr per år att 
fördelas inom styrelsen och till revisorerna efter styrelsebeslut.

11§. Beslutades att medlemsavgiften för 2014 ska vara 200 kr.

12§. Val av styrelseledamöter. Styrelseledamöterna Per Bjälevik, Anders Persson, Hans 
Segerhjelm, Lars Ericson och Thomas Carlsson har 1 år kvar av mandatperioden. 
Thomas Carlsson avsäger sig fortsatt uppdrag. Som nya styrelseledamöter föreslår 
valberedningen Mats Sjöstrand och Arne Näsvall.
Mats Sjöstrand och Arne Näsvall valdes som styrelseledamöter för en period av 2 år.

Styrelsens sammansättning efter denna årsstämma;

Styrelseledamöter:
Per Bjälevik
Anders Persson
Hans Segerhjelm
Lars Ericson

mandatperiod
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014

Styrelseledamöter:
Mats Sjöstrand
Arne Näsvall

mandatperiod
2014-2015
2014-2015

13§. Till revisor på 1 år valdes Håkan Daniels, och till revisorssuppleant på 1 år valdes 
Kerstin Jakobsson.

14§. Valberedningen har bestått av Göte Carlsson och Åke Näslund. Beslutades omval av 
Göte Carlsson och Åke Näslund till ny valberedning där Göte Carlsson är 
sammankallande.
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15§. Övriga ärenden. Per Bjälevik informerade: Markentreprenadavtal ska skrivas.
Hans Segerhjelm har arbetat med markavtal varav en tredjedel är påskrivna.
Material ska beställas, till största delen slang på bobiner. Plats för upplag behövs. 
Medlemmarna får gärna komma med förslag på lämpliga platser.
Alla ska få en anslutningsbox för montering på varje hus. Fastighetsägarna monterar 
själva boxen på lämpligt ställe på sitt hus. Fiberblåsarna kopplar sedan boxen. 
Ingrävning från tomtgräns till hus kan göras av markentreprenören för 80kr per meter + 
moms. Fastighetsägarna ordnar själva beställning av denna tjänst av 
markentreprenören. Inkommande slang får inte böjas mer än till 50cm radie.

Synpunkter och svar på frågor: 
Vi mailar ut information om var fastighetsägarna kan hämta sina boxar.

Upphandling av kommunikationsoperatör ska göras under sommaren / hösten.
Önskemål framfördes om att välja Telia som kommunikationsoperatör. Föreningen 
kommer att prioritera en kommunikationsoperatör som kan erbjuda ett brett utbud av 
tjänsteoperatörer och tjänster.

Grävning kommer att påbörjas i slutet av maj eller början av juni.

Peter Jonsson, Sågliden har förberett med att lägga ner rör för fiberinkoppling till sitt 
hus.

Det antogs att Fortum bör kunna göra gratis kabelutvisning på privata tomter.

Det är viktigt att Grövelfibers medlemmar påverkar sina respektive vägföreningar att 
skriva på markavtal för förläggning av kabel längs väg.

16§. Per Bjälevik avslutade mötet

Anders Persson Per Bjälevik
Protokollförare Årsstämmans ordförande              

justeras

Göran Salmonsson Mats Nises


