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Protokoll fört vid årsstämma med Grövelfiber Ekonomisk förening  
i Storsäterns bystuga den 30 mars 2018 kl. 18.00 

 
Närvarande: 
Styrelsemedlemmar; Lars Ericson,, Hans Segerhjelm,, Mats Sjöstrand 
Göran Salmonsson. 
Ytterligare deltagare enligt närvarolista, totalt inklusive de ovan listade 16 st. 
 
1§. Mötet öppnades av ordf. Lars Ericson som hälsade deltagarna välkomna. 
 
2§. Till ordförande för årsstämman, enligt förslag, valdes Lars Ericson. 
 Till protokollförare för årsstämman, enligt förslag, valdes Hans Segerhjelm. 
 
3§. Stämman godkände att den cirkulerande närvarolistan skulle utgöra grund för röstlängd. 

Medlemmar hade rösträtt med 1 röst per medlem. 
 
4§. Till justerare och tillika rösträknare valdes Mats Nises och Anders Persson. 
 
5§. Årsstämman ansågs behörigt utlyst genom medlemsutskick via e-post. Medlemmarna har också 

fått årsmöteshandlingarna tillsända via e-post. Utöver det har kallelse och dagordning funnits 
tillgänglig på föreningens hemsida sedan den 7 januari. 

 
6§. Årsstämman fastställde dagordningen. 
 
7§. Årsredovisningen; verksamhetsberättelse (bilaga 1) och revisionsberättelse (bilaga 2) gicks 

igenom och lades med godkännande till handlingarna. 
 
8§. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen, (bilaga 3) och beslutade att överföra årets 

resultat i ny räkning enligt styrelsens förslag. 
 
9§. Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 
 
10§. Beslutades att ersättning utgår till styrelseledamöter med totalt 30.000 kr för år 2018 att fördelas 

inom styrelsen efter styrelsebeslut och att revisorn ersätts enligt räkning. 
 
11§. Beslutades att medlemsavgiften för 2018 ska vara 200 kr.  
 
12§. Val av styrelseledamöter. Styrelseledamöterna, Hans Segerhjelm, Lars Ericson har respektive ett 

år kvar av mandatperioden, Mötet beslutade att följa valberedningens förslag. Således omvaldes 
Mats Sjöstrand, Göran Salmonsson och Arne Näsvall för två år vardera.  

 
 Styrelsens sammansättning efter denna årsstämma; 

 
Styrelseledamöter: 
Göran Salmonsson 
Hans Segerhjelm 
Lars Ericson 

mandatperiod 
2019 
2018 
2018 

Styrelseledamöter: 
Mats Sjöstrand 
Arne Näsvall 

mandatperiod 
2019 
2019 
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13§. Valberedningen föreslog fortsatt förtroende till revisor Lars Olsson och till revisorssuppleanten 
Mats Nises. Mötet beslutade att följa valberedningens förslag. 

 
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. 
 
15§. Inga övriga ärenden utom svar på föregående årsmötesfråga om utträde och överlåtelse av 
medlemskap och fiberanslutning.  
Styrelsen har utrett frågan genom kontakt med jurist Johan Hjortsberg och fått följande svar: 
Utträdande medlem i ekonomisk förening har ju rätt att återfå sin insats eller del av denna som bestämts i 
stadgarna. I era stadgar sägs tydligt att återbetalningsrätten är inskränkt till 100 kr och då gäller det. Man gör i 
lagen om ekonomiska föreningar skillnad mellan insatser och avgifter. Insatser betalas tillbaks men inte avgifter. 
Hur dessa 15.000 kr som betalats in för att finansiera investeringen rubriceras vet jag inte riktigt men det saknar 
ju betydelse då även rätten att återfå insatser kan begränsas i stadgarna ( som ni gjort ). 
 
Däremot anser jag inte att man kan i stadgarna ta in en bestämmelse som den du skickat över rörande en 
kvarstående skyldighet att betala löpande avgifter efter utträdet. Lagen ger möjlighet att fördröja utträdet viss tid 
och framför allt utbetalningen av insatsen men skulle man dessutom låsa fast utträdande medlem för löpande 
avgifter för framtiden så skulle det ju i praktiken innebära att utträde förbjöds, vilket strider mot den 
föreningsrättsliga principen om rätt till utträde. 
 
Problemet kan väl emellertid inte vara så stort då utträdande medlem stängs av från tjänsten om inte de 
löpande avgifterna betalas och en ny ägare av aktuell fastighet betalar ju för att fastigheten är ansluten och då 
vill väl förvärvaren rimligen också bli medlem för att kunna utnyttja tjänsten.  
. 
16§ Ordförande Lars E gick ytligt igenom föreningens budget. 
 
17§. Ordföranden Lars Ericsson avslutade mötet och tackade mötesdeltagarna och styrelse för deras 

medverkan.  
 

Mötet resonerade om föreningens framtid då de första 5 åren är till ända hösten 2019. Mötet fick med 
sig några alternativ, dels försäljning av nätet dels fortsatt drift i egen regi eller tillsammans med andra 
närliggande föreningar men även med kommunen som part. 
  
 
 
  
  
 
 
 Hans Segerhjelm   Lars Ericson 
 Protokollförare   Årsstämmans ordförande               
        
 
  
 justeras 
  
 
 
 Mats Nises    Anders Persson 
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