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Protokoll från ordinarie stämma med Utby Fiber ekonomisk
fiirening.
Tid: Måndagen den 6 maj 2419.
Plats: Jaktstugan, Rotviksbro.
§

l.

Mötets öppnande.
Mötet öppnades av ordf. Göran Holmberg

§

2

Val uv ordfi)rande samt sekreterare vid stömman.

Till ordftirande valdes Ann Marie Lövheden Höög och till
§

3

sekreterare valdes Lennart Olsson.

Godkönnande av röstldngden
Den fanns tillgringlig vid stiimman. 20 röstberättigade. Röstlåingden godkändes.

§

4

Val av två justeringspersoner, tillilea röströknare.

Val av Thure Nilsson, Thomas Idh
§

5

Fråga om stömmnn blivit utlyst i behörig ordning.
Kallelsen skickades ut inom det tidsintervall som stadgarna ftireskriver.
De flesta med e-mail, öwiga med regu§åir post. Beslut att stiimman var utlyst i behörig ordning.

§

6

Faststöllande av dagordningen.
Den fiireslagna dagordningen godk?indes.

§

7

Styrelsens årcredovisning och revisionsberiittelsen.

-

Förvaltningsberättelsen fiir 2018 presenterades av Göran Holmberg i en Power-Point (PP)
presentation. Bilaga 1.

Styrelsen har under fu 2018 bestått av ordforande Göran Holmberg, kassör Helena Holm, sekreterare Lennart Olsson, nät- och produltion Sigvard Nilsson, webansvarig Daniel Samuelsson,
nyhetsbrev Orvar Nordström , samt nod-och upphandlingsansvarig Olof Grundberg.
Under aret hade styrelsen sex protokollfiirda möten och arbetsgruppen (ffra personer) hade
flera arbetsmöten och två byggmöten med Eltel. Styrelsen har lagt ca2500 tim. ideellt arbete
på projektet under året. Vid årets slut hade ftireningen 280 medlemmar med248 aktiva anslutningar, 53 passiva och 9 avtal fiir obebyggda tomter. Dåirutöver fanns 3 svarffiberanslutningar.
Under året utökades verksamhetsområdet med Sörgården/Viistergården och området ftirdigstiilldes med uppstart den 1juli. Ansökan om ledningsrätt fiirbereddes, markavtal fiirdigståilldes
med många markägare. Öwiga åtgtirder var bl.a. fakturering av medlemsavgifter, insatser, serviceavgifter och gruppavtal (Telia och Com Hem), medlemsrekrytering, underhåll av hemsida
och medlemsregister, samt revidering av blanketter. Förberedde avslut på projektet med Zitius.
Dessutom många kontakter med Liinsstyrelsen, Lantmäteriet, Eltel, kommunen, bank, FortNox
Finans och RF Konsult. Under året bytte ftireningen bank till Swedbank i Munkedal fiir att ffi
bättre villkor.
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