KALLELSE
till ordinarie föreningsstämma med Tanumshede Norra Fiber
ekonomisk förening, söndagen den 26 april 2015, kl 18:30 i
Futura.

Välkommen

DAGORDNING
vid ordinarie årsstämma med Tanumshede Norra Fiber ek. för. söndagen den
26 april 2015, kl 18:30.

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. Avgående Stig Kjellstorp.
13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
Avgående ordinarie styrelseledamöter är Robin Eriksson och Thure
Zakariasson. Avgående suppleant är Stefan Olofsson.
14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. Avgående är Siv
Andersson och Kent Johansson, Carl-Erik Corneliusson som suppleant.
15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall
vara sammankallande. Avgående är Per Fyrvik, Ingevald Brahm och Kent
Johansson.
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 tjänsteoperatör.

TANUMSHEDE NORRA FIBER EKONOMISK FÖRENING
Verksamhetsberättelse för år 2014

Styrelseledamöter:
Stig Kjellstorp
Magnus Hagberg
Jan-Evert Mathson
Robin Eriksson
Thure Zakariasson
Cecilia Kjellstorp
Stefan Olofsson

Revisor:

Kent Johansson
Siv Andersson
Carl-Erik Corneliusson

Valberedning:

Ingvald Brahm
Kent Johansson
Per Fyrvik

ordförande
sekreterare och kassör
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant vald på 2 år
suppleant vald på 1 år

ordinarie
ordinarie
suppleant

Verksamhet:
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten.
Januari:
På hemsidan fanns blankett ”Medlemsansökan” där intresserade skulle anmäla
sitt intresse att ansluta sin fastighet till fibernätet.
Februari:
Vid månades slut hade cirka 100 medlemsansökningar inkommit.

Mars.
120 fastighetsägare hade betalt in medlemsavgift. Styrelsen hade nu räknat ut
en beräknad anslutningskostnad. Intresserade fastighetsägare skall betala in
5.000 kronor som en första delinsats.
April:
Styrelsen tog kontakt med olika tjänsteoperatörer för leverans av telefon,
bredband och TV.
I slutet av månaden hölls föreningens första ordinarie årsstämma där första
ordinarie styrelsen valdes.

Maj:
I början av månaden hade 93 fastighetsägare betalt in den första delinsatsen
om 5.000 kronor.
Kontakt togs med olika företag för prisförslag för leverans av material.
Juni:
Styrelsen hade kontakt med representanter från kommunen för
markupplåtelse.
Juli:
Representanter från styrelsen träffade Empower för genomgång av
genomförandet av nedläggning av skyddsrör i mark.
Material: såsom skyddsslangar, skåp m.m. köptes in.
Kartor upprättades som visar var skyddsrör för fibernätet skall dras och var
kopplingsskåp skall sättas upp.
Augusti:
I början påbörjades dragning av skyddsslangar för fibernätet.
September o oktober:
Dragning av skyddsslangar och uppsättning av kopplingsskåp pågick.

November:
Blåsning av fiber och uppsättning av kopplingsboxar.
December:
Svetsning av fiber i kopplingsskåpen.

Ekonomi:
Se ekonomisk redovisning.

Vid årets slut hade föreningen 152 medlemmar.

Tanumshede den 31 mars 2015

Styrelsen

Stig Kjellstorp

Jan-Evert Mathson

Robin Eriksson

Magnus Hagberg

Thure Zakariasson

