
Kallelse till föreningsstämma i Resö Fiber ekonomisk förening 

 Söndag 27 juni 2021 kl 15:00 i Körstugan Kragenäs. 

Mötet kommer att Covid-anpassas med max 50 sittande deltagare. Anvisade 

platser med 1 meters lucka gäller. Handsprit och munskydd finns att tillgå.  

Handlingar finnas på hemsidan www.resofiber.se  samt hos Sandra Lantz på 

Myren 5 RESÖ 

Föredragningslista vid ordinarie årsstämma i Resö Fiber ekonomisk förening 

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 och eventuella styrelsesuppleanter. 

14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 

15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara 

sammankallande. 

http://www.resofiber.se/


16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens 

stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman. I år 

styrelsens framställan om höjd serviceavgift (se nedan) 

17. Mötets avslutande  

 

Framställan från styrelsen att behandlas under punkt 16. 

Bakgrund 

Serviceavgift är den avgift alla betalar utöver Netatonce kostnader för tjänsterna. Avgiften ska 

täcka alla kostnader för nätets drift, som underhåll, reparation, ström, försäkring, bokföring 

och administration mm. Passiva anslutningar betalar halv serviceavgift. 

 

Resö Fiber har tillämpat en månatlig serviceavgift på 80:- inkl moms allt sedan starten 2014. 

Styrelsen noterar att driftskostnaderna ökat med tiden. Föreningen har haft flera 

nyanslutningar senaste åren som kompenserat denna kostnadsökning. Nu räknar vi dock med 

att antalet nyanslutningar kommer minska då nätet är väl utbyggt och anslutningsgraden god. 

Vi behöver därför på sikt justera upp avgiften för att inte tära på det ekonomiska resultatet. 

Upplysningsvis så har andra fiberföreningar idag en serviceavgift på 100-150 kr/månad. 

 

Framställan till årsmötet 
Mot bakgrund av ovan sagda föreslår styrelsen att årsmötet godkänner att den månatliga 

servicevgiften från och med 2022-01-01 kan höjas från nuvarande 80:- till som mest 100:- 

(priser inkl moms). Passiv medlem debiteras som tidigare halv serviceavgift 

 

 

 

 

 

 


