
FÖRENINGSSTÄMMOPROTOKOLL 

 

fört vid Resö Fiber ekonomisk förenings ordinarie föreningsstämma 2016. 

datum   2016-04-17 

tid   kl 14.00 

plats   Resö församlingshem 

närvarande  19 st 

 

1. Mötets öppnande. 

Martin Björkman förklarade stämman öppnad och hälsade alla välkomna. 
 

2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 

Martin Björkman valdes till ordförande och Lars Liesén valdes till sekreterare 

vid stämman. 
 

3. Godkännande av röstlängd. 

En aktuell medlemslista skickades runt för påskrift och godkändes som 

röstlängd. 
 

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 

Roland Isaksson och Per-Egil Johansen valdes. 
 

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 

Stämman beslutade att kallelsen behörigen skett. 
 

6. Fastställande av dagordning. 

Stämman godkände dagordningen med ändringen att frågan om justering av 

serviceavgift behandlas under punkt 16. 
 

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse. 

Årsredovisningen redovisades för räkenskapsåret. 

Kerstin Danielsson-Ekberg och Rune Hogebrandt  av föreningen valda revisorer 

har granskat Resö Fibers räkenskaper. Då det under revisionen ej framkommit 

anledning till anmärkning tillstyrkes att styrelsen beviljas ansvarsfrihet under 

den tid revisionen omfattar. 
 

 



8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt 

disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

Stefan Olsson redogjorde för att Resö Fiber går med förlust beror på 

avskrivningar. 

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen. I enlighet med 

styrelsens förslag beslutades att den ansamlade förlusten på 86.860 kr skulle 

överföras i ny räkning 

 

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

Stämman gav styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. 
 

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 

Martin Björkman redovisade ersättningen till styrelseledamöterna och 

revisorerna. Stämman godkände ersättningen om 10.000 kr till ordförande och 

4.000 kr till övriga ledamöter. 
 

11. Beslut av medlemsavgift och andra avgifter. 

Beslutades om oförändrad medlemsavgift på 200 kr per medlem och år.  
 

12. Val av ordförande. 

Stämman omvalde Martin Björkman till ordförande 1 år. 
 

13. Val av övriga ledamöter. 

Stämman omvalde Henrik Hubinette för 2 år 

Övriga ledamöter Hans Tobrand, Stefan Olsson och Lars Liesén kvarstår 1 år. 
 

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

Stämman valde Stefan Carlsson Ernst&Young som revisor. Stefan utser 

ersättare inom sin organisation. 
 

15. Val av valberedningen. 

Stämman valde samma valberedning som i år, Anders Hedenstedt, 

sammankallande och Sture Lind. 
 

16. Övriga ärenden. 

Styrelsen hade i en framställan till årsstämman lämnat ett förslag på höjning av 

den månatliga serviceavgiften fr.o.m 2016-07-01 så att full serviceavgift höjs 

från 50 till 80 kr, halv avgift från 25 till 40 kr. Serviceavgiften för 



sommarabonnemangen höjs så att de betalar full avgift under 6 sommarmånader 

och halv avgift under 6 vintermånader.  Avgiftshöjningen innebär följande 

justering av priset för de olika abonnemangsformerna:  

● Enbart bredband och telefoni; 268 kr (idag 237 kr) 

● Bredband/telefoni och 9-kanalers TV; 295 kr (idag 267 kr) 

● Bredband/telefoni och 19-kanalers TV; 363 kr (idag 331 kr) 

● Bredband/telefoni och 22-kanalers TV; 388 kr (idag 356 kr) 

● Sommarabonnemang; 310 kr/mån i 6 mån (idag 250 kr/mån i 6 mån) 

● Vilande abonnemang; 40 kr/mån (idag 25 kr) 

Utöver detta betalar varje medlem en årlig medlemsavgift på 200 kr. Alla priser 

inkluderar moms. 

Stämman diskuterade förslagen och biföll styrelsens förslag om avgiftshöjning i 

en votering medelst handuppräckning med siffrorna 18 för och 1 emot. 
 

17. Mötets avslutades 

Martin Björkman avslutade stämman och tackade för medverkan. Stämman 

tackade styrelsen för bra arbete och gott engagemang med en kraftig applåd. 
 

 

 

Ordförande för stämman    Justeras 

Martin Björkman     Roland Isaksson 

 

____________________                            _________________ 

 

 

Protokollförare vid stämman   Justeras 

Lars Liesén      Per-Egil Johansen 

 

 

____________________   _________________ 


