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Årsstämma Nämdö Fiber Ekonomisk förening 
Lördag 7 maj 2016, kl 13.00 till 15.00 

i Nämdö Hembygdsgård 

Efter att mötesdeltagarna tagit sig kaffe och hembakt kaka (stort tack till Ewa Dahlgren från 

Västanvik som bakat) hälsar ordförande Yngve Hässler alla välkomna. Dagens agenda 

presenteras på storskärm och består av två delar.  

Mötet starter med själva årsstämman, sid 3-21 i presentationen.  

Efter avslutad årsstämma informerade styrelsen om utmaningarna vid kommande utbyggnad 

av nätet, sid 22-28 i presentationen. Bland annat redovisas hur samarbetet med Vattenfall går 

till och i vilka områden det är aktuellt, värvande av nya medlemmar/anslutningar samt 

beskedet från Länsstyrelsen där länets hela stödsumma tilldelats Österåkers statsnät med två 

Ljustereröprojekt – på sammanlagt ca 94 miljoner kr. Dessutom redovisas det pågående 

samarbetet med bredbandsföreningar i övriga ö-områden i Stockholms skärgård.  

 Protokoll 

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman  
Calle Bergsman väljs till mötets ordförande och Gunilla Söderqvist väljs till 

mötessekreterare. 

2. Godkännande av röstlängden  
Enligt avprickad medlemslista: 57 deltagare med sammanlagt 52 röster.  

Stämman godkänner röstlängden, bilaga 1. 

3. Val av två justeringsmän  
Stefan Holmér och Ulf Haeggström väljs enhälligt till justerare. 

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning  
Medlemmarna kallades per mejl den 6 april med förslag på dagordning samt förra årets 

årsmötesprotokoll bifogat. En påminnelse mejlades 1 maj där en reviderad dagordning 

bifogades, årsredovisning 2015 samt verksamhetsberättelse 2015.  

Mötesdeltagarna godkände att stämman blivit utlyst i behörig ordning. 

5. Fastställande av dagordning  
Stämman godkände den föreslagna dagordningen. 
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6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse  
Victor Wallenberg, styrelsens kassör, redogör för ekonomin 2015 enl sid 5-13 i 

presentationen. Kopia på undertecknad årsredovisning 2015 (bilaga 2) samt 

verksamhetsberättelse 2015 (bilaga 3) delas ut på stämman. Hela presentationen, bilaga 4. 

Föreningens revisorer, Folke Procopé och Malcolm Dixelius, berättade att de, enl god 

revisionssed, gått igenom föreningens räkenskaper och styrelsearbete för 2015. 

Undertecknad revisionsberättelsen bilaga 5.  

Revisorerna rekommenderar stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2015. 

7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om 
disposition av årets vinst eller förslut enligt den fastställda balansräkningen  
Stämman beslutar att 2015 års resultat, - 62 563 SEK, balanseras i ny räkning. 

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna  
Stämman beslutar enhälligt att ge styrelsen ansvarsfrihet för år 2015. 

9. Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna  
Stämman godkänner styrelsens förslag - att inga arvoden ges. 

10. Beslut om budget  
Victor Wallenberg går igenom budget för 2016, sid 15 i presentationen.  

Stämman godkänner styrelsens budgetförslag.  

11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter  
Victor Wallenberg redogör för föreningens ekonomi 2017 (ett budgetförslag), sid 17 i 

presentationen, för beslut enl a) och b). 

Föreningens ordförande Yngve Hässler redogör för tilläggskostnader för nyanslutningar 

inom etapp 1-området (etapp 1b), sid 18-20 i presentationen, för beslut enl c).  

a) Styrelsen föreslår att medlemsavgift för 2017 sänks till 100 kr (tidigare 200 kr). 

Stämman godkänner styrelsens förslag.  

b) Styrelsen föreslår att nätavgiften för 2017 är oförändrad (150 kr/kvartal) 

Stämman godkänner styrelsens förslag.  

c) Nyanslutningar inom etapp 1 (etapp 1b), medlemslån och tilläggskostnader.  

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag (sid 19 i presentationen), se punkter nedan. 

 Minimiavgift 30 000 SEK 
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 Faktiska kostnader för tilläggsanslutning fram till tomtgräns, eller 50 meter från 

fastighet, (schaktning, fiberblåsning, fiberskarvning, inkoppling av fiber, etc) delas 

lika mellan alla tillkommande anslutningar. 

 Av dessa ytterligare kostnader betalar NFEF 15 000 SEK, resterande del står 

medlemmarna för. 

 Preliminär anmälan ska vara NFEF tillhanda senast den 30 juni 2016, därefter tas 

offerter från entreprenörer in.  

 När definitiv kostnad är fastlagd, görs bindande anmälan, avgiften fastslås och 

betalas varefter arbetet påbörjas. 

 NFEF  styrelse förbehåller sig rätten att avgöra vilka som kan anslutas till E1b.  

12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter  
Styrelsen består idag av 7 ledamöter och 3 suppleanter. Calle Bergsman, sammankallande 

i valberedningen, föreslår 7 ledamöter samt 4 suppleanter (max antal enl föreningens 

stadgar).  

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. 

13. Val av styrelseledamöter (2 år) och styrelsesuppleanter (1 år)  
Gunilla Söderqvist, Toomas Vaks, Jan Nilsson och Mikael Mongård är valda till årsmötet 

2017. Ledamöterna Victor Wallenberg och Göran Görsson står för omval. Göran Görsson 

har till valberedningen avsagt sig omval och Victor Wallenberg har tackat ja till att väljas 

som suppleant.  

Valberedningen föreslår Mats Lindström, Gillinge, och Malcolm Dixelius, Tjusvik, (båda 

nyval) till ordinarie ledamöter fram till årsmötet 2018.  

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.  

Valberedningen föreslår följande styrelsesuppleanter fram till årsmötet 2017.  

Per Fjärdhäll (omval), Conny Mattsson (omval), Stefan Tonnert (omval) samt  

Victor Wallenberg (nyval). 

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.  

14. Val av föreningens och styrelsens ordförande (1 år)  
Valberedningen föreslår omval av nuvarande ordförande, Yngve Hässler, till årsmötet 

2017.  

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.  
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15. Val av revisorer och revisorssuppleant (1 år)  
Valberedningen föreslår Folke Procopé (omval), Bo Heierson (nyval) till föreningens 

revisorer samt Ewa Dahlgren till revisorssuppleant (omval) till 2017.  

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. 

16. Val av valberedning, tre (3) personer, varav en skall vara sammankallande  
Valberedningen föreslår Göran Görsson till sammankallande (nyval), Christina Krook 

(omval) samt Roy Agehorn (omval).  

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.  

17. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller 
föreningens stadgar eller som anmälts till styrelsen senast två (2) veckor 
före årsmötet. 

a) Öppet Nätverk – styrelsen föreslår en redaktionell förändring i stadgarna:  

§2 Ändamål och verksamhet 

”högkvalitativt bredband” ändras till ”högkvalitativt öppet bredband”  

Stämman godkänner enhälligt styrelsens förslag. 

18. Mötet avslutas av mötesordförande Calle Bergsman kl 13.40. 

Mötessekreterare Gunilla Söderqvist 

Justeras: Ulf Haeggström  Justeras: Stefan Holmér 


