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Protokoll årsstämma med Starrkärrs fiber ek. för. 
Tisdagen den 29:e Juni 2017, Folkets hus, Alafors  

1. MÖTET ÖPPNAS - Ordförande Peter Gustavsson hälsar alla välkomna. 
2. VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN - Bo Björklund valdes till ordförande. 
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare - Daniel Lundberg valdes till protokollförare. 
4. GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD - Godkännes. 
5. VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN - Kristina Kasp samt Fredrik Lövgren valdes till 

justeringsmän. 
6. VAL RÖSTRÄKNARE - Kristina Kasp samt Fredrik Lövgren valdes. 
7. FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT UTLYST I BEHÖRIG ORDNING - Stämman har utlysts via 

e-post samt i lokalpress. Godkännes. 
8. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN - Godkännes. 
9. STYRELSENS ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSEN - Inget intresse finnes att 

gå igenom denna på sittande stämma. Dokumentationen har legat ute på föreningens 
hemsida sedan två veckor publikt för alla att se. 

10. BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGARNA SAMT 
DISPOSITION AV RESULTATET - Styrelsens förslag bifalles. 

11. BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA - Revisorns förslag bifalles. 
12. FRÅGAN OM ARVODE TILL STYRELSELEDAMÖTERNA OCH REVISORERNA - Ingen 

ersättning kommer att utgå för kommande mandatperiod. Bifalles. 
13. MEDLEMSAVGIFT. Då föreningens ekonomi är fortsatt god behövs ingen medlemsavgift för 

2017. Stämman fastställer medlemsavgift för 2017 till 0kr för de som redan betalat 
medlemsavgift för 2015/2016.  

14. ANTAL LEDAMÖTER O SUPPLEANTER I STYRELSEN 
15. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER O EV SUPPLEANTER. Valberedningens förslag: 

Ordförande Peter Gustafsson (1år). Ledamöter: Daniel Lundberg (1år), Jonas Rydén (2år), 
Markus Olofsgård (1år), Niklas Svoboda (2år). Suppleanter: Kristina Kasp (2år), Roy Jansson 
(1år). Förslaget Bifalles.  

16. VAL AV REVISOR(ER) O EV SUPPLEANTER. Valberedningens förslag till revisorer är Paul 
Johansen (1år), Kristina Martinsson (1år). Revisorssuppleant Jonas Fransson (1år). Förslaget 
bifalles. 

17. VAL AV VALBEREDNING. Kenneth Olsson (Kroksmosse), Per-Olof Wiik (Ranneberg) och 
Kenneth Wik (Hältorp) omväljes. Kenneth Olsson blir sammankallande för nästa period. 

18. Läget nu, vad händer? Vår ekonomi, markupplåtelseavtal, mm. Peter Gustavsson håller 
presentation. 

○ Länsstyrelsen har beviljat Zitius/Skanova stödbidrag samtidigt som Starrkärrs Fiber 
hävt sig sitt beviljade bidrag. Detta var det sista byråkratiska hindret för projektet 
som nu kan starta igång. 

○ Föreningens fortsatta är åtagande är att handha markavtalsprocessen. 
○ Zitius håller presentation, allmänt om företaget och de tjänster som erbjuds. 

Utrustning visas. Genomgång av zmarket.se, tjänsteportal för Zitius. Man kan inte 
söka på sin gatuadress innan vårt nät är i drift, men man kan välja region/område för 
att få se de tjänster (med priser) som erbjuds just nu. 

○ Relacom (av Zitius upphandlad utförandeentreprenör) presenterar sig. 
19. ÖVRIGA FRÅGOR. 
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○ Grov tidplan: Projekttid på ca. ett år för hela området. Det närmaste kvartalet 
kommer troligtvis gå åt till projektering och semestrar. Driftsättning i takt med 
färdigställda delområden. 

○ Samförläggning med andra, t.ex. Ale elförening kommer ske via ledningskollen och 
ingenting som den enskilde behöver samordna.  

○ Principiellt grävs ända in till huslivet, dock kan man i samråd med Relacoms 
besökande tekniker presentera bättre individuella alternativ. 

○ Vidare information kommer ut på hemsidan. 
○ Relacom är den part som kommer att kontakta slutkund för projektering på fastighet 

samt slutlig installation. 
○ Ordererkännande kommer att sändas ut från Zitius i det närmaste. 

20. MÖTET AVSLUTAS 

 

 

Bo Björklund Daniel Lundberg 

Mötets ordförande Sekreterare 

 

 

Mikael Hansson Gunilla Sjöberg 

Justerare Justerare 
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