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Dagordning (§16)
1. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden
3. Val av två justeringspersoner
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsen årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt
omdisposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Frågan om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer
10. Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.
11. Beslut om insatsbelopp efter förslag av styrelsen
12. Val av styrelseledamöter, av dessa en ordförande och kassör samt
Styrelsesuppleanter
13. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant
14. Val av valberedning, minst två personer, varav en skall vara sammankallande.
15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens
stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

Verksamhetsberättelse 2016
Under början på 2016 har föreningen arbetat ned markupplåtelseavtal för de fastighetsägare som
berörs för att kunna anlägga fibernät i Grunnebo.
Föreningen har tidigare ansökt om att få göra ingrepp i fornlämning och den 15/3-2016 beviljade
Länsstyrelsen vår ansökan med bifall och därmed hade vi tillstånd att passera Stora Almås.
Föreningen har även ansökt om tillstånd att förlägga optokabel under RV 44 och under väg 697.
Denna ansökan beviljade Trafikverket den 28/4-2016.
På grund av berg vid trafikplats Väne Ryr blev föreningen tvingade att ändra sträckning och
optokabelns sträckning ändrades till norr om RV 44. Detta i sin tur ledde till att föreningen fick en
medlem till.
Vår ansökan om stöd har föreningen uppdaterat ett flertal gånger. Föreningen väntade på beslut men
det drog ut på tiden. Anledningen var att vi hade för få poäng bland annat på grund av att föreningen
hade mindre än 200 anslutningar. Tiden gick och våren kom med stormsteg. Föreningen kontaktade
Länsstyrelsen för att försöka få förhandsinformation om beslut. Vi fick då reda på att vår ansökan
skulle behandlas under juni månad. Föreningen beslutade tillsammans med vår entreprenör Ted Flink
Gräv & Transport Fiberutbyggnad AB att vår entreprenad skulle starta 15/5-2016. Startmöten med
berörda fastighetsägare genomfördes. Den 28/6-2016 fick föreningen ett beslut om att Länsstyrelsen
beviljar projektstöd med 40% dock högst 2148 750 kronor. Möjligheten att ansöka om förskott fans
enligt Länsstyrelsens regelverk, så föreningen ansökte om förskott på 1 000 000 kronor och blev
beviljade detta förskott.
Föreningen blev av Byggnadsförvaltningen tvingade att ansöka om bygglov för två stycken
teknikbodar. Ansökan beviljades av byggnadsförvaltningen. När sedan fakturan kom så upptäckte vi
att kommunen hade fakturerat föreningen för en nätstation istället för teknikbod. Av denna anledning
har föreningen överklagat vi två tillfällen och detta ärende ligger nu hos Länsrätten.
Föreningens ambition var att som etapp 1 ansluta alla medlemmar i Väne Ryr norr om RV 44 och alla
medlemmar söder om RV 44 innan årsskiftet. På grund av berg vid Stenshultsvägen var vi tvungna att
planera om vår sträckning och därmed blev inte fastighetsägarna söder om RV 44 inte anslutna innan
årsskiftet. Beslut togs att ansluta enbart medlemmar norr om RV 44 och den 5/12-2016 var de första
fastigheterna igång och den 15/12-2016 var vår gruppanslutning etapp 1 igång. Efter den 15/12-2016
togs beslutet att inte försätta med vår entreprenad förrän efter helgerna. Entreprenaden kommer att
fortsätt söder om RV 44 och i Grunnebo med omnejd efter helgerna så fort vädret tillåter.

Styrelsen

Datum:______________

_______________________

____________________

_______________________

____________________

_______________________

____________________

Ordförande
Leif Wiklund

Ledamot / Kassör
Jimmy Wielbass

Ledamot
Anneli Flogård Johansson

_______________________
Ledamot
Pierre Bjarnfelt

Sekreterare
Ann-Sofie Dolk Olsson

Ledamot / Webbansvarig
Mats von Dolwitz

Ledamot
Johan Andersson

