Södra Åsnens fibernät ek. förening

Årsmöte 2020
Tid och plats:

2020-05-25, Parken i Urshult

Närvarande:

10 medlemmar.
Från styrelsen Tore Ragnarsson, Mårten Guldstrand,
Agnetha Ragnarsson, Leif Karlsson, Ingvar Johansson

1. Mötets öppnande.
Sittande ordförande Tore Ragnarsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Val av mötesordförande samt sekreterare vid stämman.
Till mötesordförande valdes Tore Ragnarsson och till mötessekreterare Mårten
Guldstrand.
3. Godkännande av röstlängden.
Hänskjuts och tas fram vid behov.
4. Val av två justeringspersoner.
Till att justera protokollet valdes André Eeltink och Margareta Johansson.
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
Årsmötet godkände stämmans utlysning och kallelse.
6. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
7. Verksamhetsberättelse.
Mårten Guldstrand läste upp verksamhetsberättelsen.
8. Information om avskrivning av fibernätet, ev. höjning av nätavgiften.
Tore Ragnarsson redogör och förklarar. Avskrivningen på nätet måste ske. Mårten
Guldstrand läser upp medlemsinformationen som skall skickas ut efter årsmötet.

Nätavgiften kommer höjas med 100kr/månad för att ge föreningen ekonomiskt
utrymme till avskrivning. När avskrivning genomförts och ekonomin tillåter kommer
medlemmarna får tillbaka sina pengar genom utbetalning av insatsen.
Årsmötet biföll styrelsens förslag.
9. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
Kassör Agnetha Ragnarsson läste upp revisionsberättelsen för det gångna året
2019-01-01 till 2019-12-31. Revisor har varit Eva Hildingsson Svensson. Saldot för
kassa och bank uppgick vid årets slut till 276 231 kr.
10. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om
disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Föreningen har gjort en vinst på 28 000kr och den kan komma att stiga lite efter
Fohlins redovisningsbyrås justeringar. Justeringarna är inte genomförda pga rådande
Corona situation. Punkten behandlades och lades till handlingarna.
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
12. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
Årsmötet beslutade att fortsätta som tidigare år med 1000kr till kassören och 1000kr
till styrelsen att fritt fördela inom sig.
13. Årsavgift och andra avgifter.
Årsmötet beslutade följande:
Medlemsavgift 100kr exklusive (medlemsavgift är momsfri)
Serviceavgift 125 kr inklusive moms
Nätavgiften har tidigare varit 150kr/mån ink moms och för att kunna genomföra
avskrivningen beslutades att den höjs till 250kr/mån ink moms. Nätavgiften faktureras
kvartalsvis och övriga avgifter en gång per år. Höjningen av nätavgiften kommer
redan på nästa faktura.
14. Beslut om antal styrelsemedlemmar.
Årsmötet beslutade om fortsatt sex (6) ordinarie ledamöter.
15. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
I tur att avgå eller omväljas står ordinarie styrelseledamöter Ingvar Johansson och
Leif Karlsson samt suppleant Lars-Erik Marcusson. Det behövs också ett fyllnadsval
på ett år för Gunnel Olsson som önskar avgå.
Årsmötet valde poster enligt nedan:

Till styrelseledamöter på en tid av två (2) år valdes Leif Karlsson och Ingvar
Johansson. Fyllnadsval till styrelseledamot på en tid av ett (1) år valdes Maria
Sigfridsson. Till styrelsesuppleant på en tid av två (2) år valdes Lars-Erik Marcusson.
16. Val av ordförande för ett år.
Årsmötet omvalde Tore Ragnarsson till ordförande för ett (1) år.
17. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
Omval på Eva Hildinsson som ordinarie och Ola Karlsson som suppleant.
18. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
Nyval på Ingmar Andersson som sammankallande och omval på Arne Svensson
19. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller
föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
Inga inkomna.
20. Förslag och motioner
Inga inkomna eller uppkomna på sittande möte.
21. Övriga frågor
Frågan om kostnad för eventuella nya anslutningar kom upp. Sedan tidigare har
styrelsen beslutat att priset för nya anslutningar är minst 25 000 kr. Kostanden är
fördelad på 22 000 kr i insats och 3 000 kr i fördyrande omkostnader. Den lägsta
kostnad för en ny anslutning är alltså 25 000 kr och i den summan finns utrymme för
gräv och schaktarbete en kortare sträcka samt slang, fiberblåsning, svetsning och
teknisk utrustning. Skulle grävarbetet vara omfattande eller längre räcker inte
summan och då får den nya anslutningen själv lägga till mer pengar. Vid
nybyggnationen av nätet gick det söka bidrag för alla anslutning och vi fick nästan
lika mycket i bidrag då som vi själva betalade i insats per anslutning. Då vårt område
nu är uppkopplat finns ingen möjlighet att söka bidrag på enstaka nya anslutningar.
Reningsverket i Dunshult och överenskommelse med Wexnet om kabelvisning.
Tingsryd kommun har tecknat avtal med Wexnet om att koppla upp över femtio
punkter inom kommunen. Föreningen påverkas genom reningsverket i Dunshult.
Föreningen har tecknat avtal med och upplåtit en fiber till Dunshults reningsverk mot
att Wexnet tar över kabelvisning i hela vårt område.
EONs kommande grävarbete i Dunshult och Sjöaryd.
Eon kommer ta ner luftledning och gräva ner elkabel i området. Är fastigheter i ovan
byar intresserad av att koppla upp sig är det mycket fördelaktigt att samtidigt lägga
ner slang. Priset för samförläggningen är 35kr/meter. Slangen tillkommer.
22. Stämman avslutas

På grund av rådande Corona bjuds det inte på någon fika eller samkväm efter mötet.
Ort och datum:

_____________________
Ordf. Tore Ragnarsson

_____________________
Sekr. Mårten Guldstrand

Justeras:
_____________________
André Eeltink

_____________________
Margareta Johansson

