
Föredragningslista vid ordinarie årsstämma i Resö Fiber ekonomisk förening  
 

Resö församlingshem 2016-04-17  
 

1. Mötets öppnande  
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.  
3. Godkännande av röstlängden.  
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.  
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.  
6. Fastställande av dagordningen.  
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.  
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av 
årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.  
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.  
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.  
11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.  
12. Val av ordförande  
13. Val av övriga styrelseledamöter.  
14. Val av revisor och revisorssuppleant.  
15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara 
sammankallande.  
16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, 
och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.  
17. Mötets avslutande 
 
Framställan från styrelsen att behandlas under punkt 16.  
 
Det månatliga påslaget (serviceavgiften) utöver kostnaden från Net at Once för att driva vårt fibernät har 

sedan starten varit 50 kr för aktiva och 25 kr för passiva medlemmar. Avgiftens storlek baserades 

ursprungligen på rekommendationer för byanät då vi startade upp 2012. Denna avgift ska täcka allt från 

drift, underhåll, försäkring, utsättning, bokföring, administration, arvoden mm. Vi ser nu att summan är 

i knappaste laget i dagens läge. 
 
Avgiften behöver också ge ett visst överskott för att bygga upp en buffert för oförutsedda utgifter som 

en större avgrävning eller tillbud i ett nodhus. De flesta föreningar som införde 50 kr per månad har idag 

höjt denna avgift och styrelsens förslag till årets stämma är att göra detsamma i Resö Fiber ekonomisk 

förening.  
 
Förslag till beslut på föreningsstämman 17 april 2016: Det månatliga serviceavgiften föreslås höjas från 

50 kr till 80 kr per månad för aktiva och från 25 kr till 40 kr för passiva medlemmar. Höjningen gäller 

från och med 1 juli 2016. Påslaget för sommarabonnemangen föreslås höjas så att de betalar full 

serviceavgift 80 kr 6 månader och halv avgift resterande 6 månader. Alla uppräknade avgifter inkluderar 

moms.  
 
Nya månadsavgifter fr.o.m. 2016-07-01 baserat på ovanstående förslag blir:  
 

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 månader (idag 250 kr/mån i 6 månader)  
Vilande abonnemang: 40 kr/mån (idag 25 kr)  
Utöver detta betalar varje medlem en årlig medlemsavgift till föreningen på 200 kr.  
 


