KALLELSE
till ordinarie föreningsstämma med Tanumshede Norra Fiber ekonomisk
förening, söndagen den 27 april 2014, kl 18:00 i Futura.

Välkommen

OBS!
Anslutningsavtal för fastighet till fibernätet har färdigställts och är
utlagt på föreningens hemsida. Skriv ut två exemplar av avtalet och
skicka båda till föreningen, adress finns längst ner på blanketten
”Avtalsregler”. Det ena exemplaret får ni tillbaka, undertecknat av
föreningen. Om ni inte har möjlighet att skriva ut avtalet kontakta
någon i föreningen så skriver vi ut avtalet.
För att sätta igång med fibernätet krävs 80 avtal med
fastighetsägare. Observera sista inbetalningsdag.

DAGORDNING
vid ordinarie årsstämma med Tanumshede Norra Fiber ek. för. söndagen den
27 april 2014, kl 18:00.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mötets öppnande.
Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
Godkännande av röstlängden.
Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
Fastställande av dagordningen.
Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.
Beslut om fastställande av balansräkning 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 revisorerna.
11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
12. Val av ordförande för en tid av ett år.
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.
16. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller
föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor
före stämman.
17. Mötets avslutande.

Efter det att ordinarie årsstämma har avslutats kommer information att ges om
läget vad avser utbyggnad av fibernätet.

TANUMSHEDE NORRA FIBER EKONOMISK FÖRENING
Verksamhetsberättelse för år 2013

Interimsstyrelse 17 november – 31 december 2013:
Stig Kjellstorp
ordförande
Magnus Hagberg
sekreterare och kassör
Jan-Evert Mathson
ledamot
Robin Eriksson
ledamot
Thure Zakariasson
suppleant
Raymon Hansson
suppleant

Revisor:

Kent Johansson
Carl-Erik Corneliusson

Valberedning:

Ingvald Brahm
Kent Johansson
Per Fyrvik

ordinarie
suppleant

Bakgrund:
På initiativ av kommunens IT-chef, Ingmar Thoresson, och styrelsen för kabelTV-anläggningen Höjden-Gärdet kallades det till ett informationsmöte i Futura
den 7 maj för att stämma av intresset av att anlägga ett lokalt fibernät. Tanken
var att verksamhetsområdet skulle infatta nuvarande kabel-TV-område och att
i möjligaste mån använda befintlig kanalisation.
Vid nämnda möte infann sig cirka 50 intresserade fastighetsägare. Förslag lades
att utöka verksamhetsområdet med de friliggande fastigheterna vid Bergsvägen, Hedeskogsvägen samt de vid Järpen.
Under september och oktober gjorde styrelsen för kabel-TV-anläggningen en
inventering hos samtliga fastighetsägare inom ovan nämnda områden. Av de
180 fastighetsägarna som tillfrågades var det 125 som svarade att de var
intresserade av ett fibernät.

Den 17 november hölls det ett möte på Futura där resultatet av
intresseundersökningen redovisades. Vid detta möte visade det sig att intresset
var så stort att det beslöts att ansöka hos Bolagsverket att bilda en ekonomisk
förening och att välja en interimsstyrelse för att påbörja arbetet för anläggande
av ett fibernät.
Vid detta möte valdes en interimsstyrelse: Stig Kjellstorp, Jan-Evert Mathson,
Robin Eriksson och Magnus Hagberg och till suppleanter valdes Thure
Zakariasson och Raymon Hansson.
Föreningen registrerades vid bolagsverket den 2013-12-04.

Verksamhet:
Styrelsen har haft två protokollförda möten.

Ekonomi:
Några ekonomiska transaktioner har inte förekommit under verksamhetsåret
2013.

Tanumshede den 30 mars 2014

Interimsstyrelsen

Stig Kjellstorp

Jan-Evert Mathson

Robin Eriksson

Magnus Hagberg

