
Norra Vilske Fibernät Ekonomisk Förening –
för ett fiberrikare liv –

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Plats: Missionskyrkan i Vilske Kleva
Tid: Tisdagen den 14 april 2015 kl. 19.00

Dagordning och verksamhetsberättelse bifogas.

* * *

Föreningen bjuder på kaffe.
Alla medlemmar är välkomna!

Tänk på att fullmakt krävs om annan än den som är registrerad

som medlem vill delta och rösta.

Besök föreningens hemsida

www.norravilskefibernät.se



Norra Vilske Fibernät Ekonomisk Förening

– för ett fiberrikare liv –

Förslag till dagordning för ordinarie föreningsstämma 2015-04-14

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

2. Godkännande av röstlängden

3. Val av två justeringspersoner

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5. Fastställande av dagordningen

6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen

7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen
samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

9. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

10. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter

11. Fastställande av budget

12. Beslut om antal styrelsemedlemmar och mandattid
(Stadgar: ”Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med lägst två och högst
fem suppleanter. Föreningsstämman väljer ordförande på ett (1) år, styrelseleda möter och
styrelsesuppleanter på två år, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år”)

13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter

15. Val av valberedning - fem personer, varav en sammankallande

16. Eventuellt inkomna motioner

17. Övriga frågor

18. Stämmans avslutande



Norra Vilske Fibernät Ekonomisk Förening

Verksamhetsberättelse för 2014
Efter årsstämman 2014 har styrelsen bestått av de ordinarie ledamöterna Torbjörn Gunberg,
ordförande, Rune Torstenson, sekreterare, Rolf Karlén, kassör samt Mattias Björklund, Jan-Olof
Falk, Christer Persson och Camilla Svensson samt suppleanterna Christina J Hallgren, Rune
Henriksson, Christer Palmenäs och Berit Pettersson.

Revisorer har varit Eva Setterberg och Lars-Åke Ljunggren med suppleanterna Erik Kyrkander
och Liselotte Karlberg. Valberedningen har bestått av sammankallande Ann Kyrkander samt
Torbjörn Hansson, Kjell Richardsson, Kjell-Åke Larsson och Jan-Olof Öst.
Under 2014 har styrelsen haft åtta protokollförda sammanträden.

I början av året hade anslutningsavtal skrivits med 307 fastighetsägare.
Under våren fortsatte färdigställandet av nätet i Vilske-Kleva och under maj månad återstod
inmätning.

Årsstämma hölls den 3 juni 2014 i Vilske Kleva Missionskyrka med 45 medlemmar och ett antal
anhöriga. Antalet fastighetsägare med anslutningsavtal hade ökat till 308. Vid årsstämman firades det
färdiga, efterlängtade nätet med kaffe och fibertårta. En nyskriven Nätkantat framfördes av den
avgående sekreteraren Lennart Rundqvist.

Den av Swedbank beviljade krediten togs i bruk under en kort period under sommaren.

Länsstyrelsen slutbesiktigade anläggningen den 18 september. Trots tidigare muntliga
godkännanden av förhållandet att vi vid upphandling av kommunikationsoperatör och tjänste-
leverantörer visat att vi varit beroende av kommunens avtal anmärktes det på detta förhållande.
Detta medförde 5 % återkrav av beviljat projektstöd. Föreningen har överklagat beslutet hos
Jordbruksverket men ännu vid utgången av 2014 inte fått slutgiltigt besked i frågan.

Hemsidan www.norravilskefiber.se har kontinuerligt förbättrats och aktualiserats.

Under året – 22 april – bildades Falbygdens Paraplyfiberförening – en ideell intresseförening
för fiberföreningar inom Falköpings kommun. Vår förening har inträtt som medlem.

Vid årets slut har vi 308 anslutningsavtal.

För den ekonomiska redovisningen hänvisas till balans- och resultaträkningarna.

Styrelsen tackar alla som på olika sätt bidragit till förverkligandet av vårt fibernät.

Gökhem i mars 2015

Torbjörn Gunberg, ordförande Rune Torstenson, sekreterare Rolf Karlén, kassör

Mattias Björklund Jan-Olof Falk Christer Persson Camilla Svensson


