
Protokoll fört vid Grövelfiber Ekonomisk förenings årsstämma 

i Storsäterns bystuga den 25 mars 2016 kl. 18.00

Närvarande:
Styrelsemedlemmar; Lars Ericson, Anders Persson, Hans Segerhjelm, Mats Sjöstrand 
och Göran Salmonsson.
Ytterligare deltagare enligt bifogad närvarolista, totalt inklusive de ovan listade 24 st.

1. Mötet öppnades av Ordf. Anders Persson som hälsade deltagarna välkomna.

2. Till ordförande för årsstämman, enligt styrelsens förslag, valdes Lars Ericson.
Till protokollförare för årsstämman, enligt styrelsens förslag, valdes Hans Segerhjelm.

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 Mats Nises och Rolf Eriksson.

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

6. Årsstämman fastställde dagordningen.

7. Årsredovisningen; verksamhetsberättelse (bilaga 2) och revisionsberättelse (bilaga 3) lades 
efter justeringar som redovisades på mötet med godkännande till handlingarna.

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

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

10. Beslutades att ersättning utgår till styrelseledamöter med totalt 30.000 kr för år 2016 att 
fördelas inom styrelsen och till revisorerna efter styrelsebeslut.

11. Beslutades att medlemsavgiften för 2016 ska vara 200 kr. Även beslutade mötet att för att
ta höjd för kommande momsredovisning debitera medlemmarna en nätavgift på 150 kr per 
månad.

12. Val av styrelseledamöter. Styrelseledamöterna, Hans Segerhjelm, Lars Ericson vardera 1 
år kvar, Mats Sjöstrand, Arne Näsvall och Göran Salmonsson omvaldes på 2 år.
Till revisor på 1 år omvaldes Håkan Daniels, och till revisorssuppleant på 1 år valdes Mats 
Nises.



1. Styrelsens sammansättning efter denna årsstämma

Styrelseledamöter: Mandatperiod

Lars Ericson ordf. 1 år

Göran Salmonsson v.ordf. 2 år

Hans Segerhjelm sekr. 1 år

Mats Sjöstrand kassör 2 år

Arne Näsvall ledamot 2 år

13. 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.

14. Övriga ärenden. Kassören gick igenom 2016 års budget. Mötet hade en diskussion om 
hur hantera nyanslutare. Diskussionen väcker frågor som behöver granskas vidare, hänskjuts
till senare styrelsemöte. Frågan om hur förfara då avtalstiden med nuvarande Ko (Open 
Universe) löper ut, diskuterades även

15. Ordföranden Lars Ericsson avslutade mötet och riktade ett särskilt tack till avgående ordf.
Anders Persson, för hans stora och viktiga arbete under uppbyggnadsfasen av vårt fibernät. 
Han tackade även mötesdeltagarna för deras medverkan på årsmötet. 

Hans Segerhjelm Lars Ericson

Protokollförare Årsstämmans ordförande 

justeras:

Mats Nises Rolf Eriksson


