Starrkärrs fiber
Protokoll årsstämma med Starrkärrs fiber ek. för.
Onsdagen den 30:e Juni 2021, Starrkärrs bygdegård
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MÖTET ÖPPNAS - Ordförande Peter Gustavsson hälsar alla välkomna.
VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN - Roy Jansson valdes till ordförande.
Anmälan av ordförandens val av protokollförare - Daniel Lundberg valdes till protokollförare.
GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD - Godkännes.
VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN - Tobias Eklind samt Kenneth Wik valdes till justeringsmän.
VAL RÖSTRÄKNARE - Tobias Eklind valdes.
FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT UTLYST I BEHÖRIG ORDNING - Stämman har utlysts via
e-post och hemsidan. Godkännes.
8. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN - Godkännes.
9. STYRELSENS ÅRSREDOVISNING OCH REVISIONSBERÄTTELSEN - Dokumentationen har
legat ute på föreningens hemsida sedan två veckor publikt för alla att se. Föreningens kassa
om ca 2153kr nämndes och den bedöms räcka för detta verksamhetsår.
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. Stämman fastställer medlemsavgift för 2021 till 0kr för de som redan
betalat medlemsavgift för 2015/2016.
14. ANTAL LEDAMÖTER O SUPPLEANTER I STYRELSEN Föreningen har totalt 6st ledamöter
varav 1 suppleanter.
15. VAL AV STYRELSELEDAMÖTER O EV SUPPLEANTER. Valberedningens förslag till
ledamöter: Peter Gustafsson (1år), Daniel Lundberg (1år), Jonas Rydén (2år), Roy Jansson
(1år) , Jörgen Rosenlöf (2år), Tobias Eklind (2år). Suppleanter: Kristina Kasp (2år). Förslaget
Bifalles.
16. VAL AV REVISOR(ER) O EV SUPPLEANTER. Valberedningens förslag till revisorer är Kristina
Martinsson (1år). Förslaget bifalles.
17. VAL AV VALBEREDNING. Kenneth Olsson (Kroksmosse) och Kenneth Wik (Hältorp)
omväljes.
18. Läget nu, vad händer? Peter Gustavsson håller presentation.
○ Styrelsens uppdrag har varit och är fortsatt har varit att bevaka de resterande
oanslutna medlemmarna som av olika orsaker släpat efter i Zitius olika projekt.
○ Etapp 1: 762 anslutningar klara, 2st ej anslutna. Att dessa inte är klara kan beror t ex
på att avtalshandläggningar dragit ut på tiden, samschakter med t ex Ale El mm.
○ Etapp 2: 25 anslutningar. Dessa anslutningar är de som Zitius initialt ansåg var för
dyra för att ta med i Etapp 1 men som sedermera fick vara med i ett eget projekt.
Styrelsen var tvungna att ta tillbaka ansvaret för markavtal och har tillsammans med
våra medlemmar jobbat med detta, vilket var ett krav för att Skanova/Zitius skulle
bygga. Av de 25 så är förhoppningen att 23st skall vara anslutna till oktober. 2st
kommer inte kunna anslutas då man helt enkelt inte kan nå dem då kringliggande
markägare sätter sig emot. Dessa 2 fastigheter är underrättade.
○ Etapp 3: 7 anslutningar. Dessa är anslutningar som inte kunde anslutas i Etapp 1 då en
och samma markägare vägrade tillträde. Sedan dess har det dock låtit mer positivt.
Om det finns en möjlig väg framåt så är förhoppningen att Skanova kan ansluta dessa
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utan att ett nytt projekt och därmed offentlig upphandling behövs, dock kommer inte
dessa vara klara till oktober i år.
○ Alla etapper/projektet som helhet är fördröjt då vissa markavtal har varit inne först
nu, samt att tillstånd från trafikverket har dröjt. Dessa tillstånd finns nu på plats och
de flesta markavtal som krävs har signerats.
19. Fråga om likvidation av föreningen. När föreningens medlemmar erhållit anslutning så är det
styrelsens uppfattning att föreningen inte längre har ett berättigande. Frågan ställdes om
styrelsen har mandat att likvidera föreningen när uppdraget är fullbordat, eventuellt första
halvan nästa år men det beror helt på anslutningsstatus. Det ställdes frågor från medlemmar
om huruvida det finnas behov av föreningen som motpol till Skanova i t ex.
mark/ledningsfrågor i framtiden, om skador uppstår? För att kräva samschakter med
elledningar i framtiden för de fiberledningar som nu är luftledningar? Vid nyetablering och
nya tomter? Det konstaterar att föreningen som sådan inte är avtalspart i någon av dessa
frågor utan i så fall endast skulle ha ett syfte för att samla massan. Förslaget om likvidering
bifalles.
20. Övriga frågor
○ Styrelsen skall trycka på Skanova för att försöka få till åtgärdande av nedfallna
luftledningar.
○ All dialog skall gå till Telia/Zitius kundtjänst i framtiden och inte direkt till Relacom
(utförare av Etapp 1).
21. MÖTET AVSLUTAS
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