
Årsmötesprotokoll Bredbandsföreningen Viks Ödegärde 
 

Datum: 2019-07-13 

Plats: Klövedals Församlingshem på Tjörn, ötet skedde direkt anslutning till årsmötet på 

Samfälligheten Stenen  

1. Val av mötets ordförende 

Martin Carlberg valdes till ordförande för mötet 

2. Val av protokollförare 

Lars Tenfält valdes till sekreterare för mötet 

3. Val av justeringsmän 

Ingvar Bengtsson och Gunnar Vallin valdes till justeringsmän och rösträknare 

4. Mötets utlysande 

Mötet bekräftade att mötet hade blivit utlyst i enlighet med stadgan 

5. Fastställande av röstlängd 

Deltagarlista godkändes som röstlängd vid en eventuell omröstning 

6. Styrelsen redovisning 

a. Styrelsen redovisade den utskickade verksamhetsberättelsen för 2018 

b. Styrelsen redovisade fiberprojektet och alla de steg som var i projektet. Totalt har 19 

km fiber blåst och kostnaden per fastighet har blivit 8.500 Sek tack vare att vi gjorde 

det i samband med avloppsprojektet och allt ideellt arbete. Föreningens medlemmar 

gav uttryck till en tacksamhet över hur projektet genomfördes och hur det har 

fungerat under den första tiden.  

c. Vi redovisade även hur mycket kapacitet som vi tillsamman utnyttjat. Vi har aldrig 

slagit i taket och normal ligger dygnets maxvärde runt 50-80 Mbit. Alla  kan se hur 

mycket vi förbrukar på adressen http://vogbredband.dynu.net/ 

d. Vi kommer att installera ett bättre lås i reningsverks/nod huset 

e. Vi blev påminda om att alla personer är själva andvariga för vad vi gör på nätet. Det 

är även viktigt att när vi hyr ut tala om att ansvaret faller på medlemmarna att 

meddela brukarna om det personliga ansvaret när nätet används och att vi delar 

kapaciteten gemensamt. 

f. Styrelsen talade om att vi inte loggar information om vad alla personer gör på nätet. 

Däremot kan vi se hur mycket kapacitet varje hushåll använder men kommer bara 

använda det vid problemsökning och optimeringar. Det som främst kan hända är 

någons dator kapas ovetande och generarar mycket trafik. 

g. Vi har installerat WIFI i hamnen. Sprid detta med ansvar men självklart skall ni tala 

om det till era vänner som kanske befinner sig i hamnområdet. Lösenordet kan fås av 

styrelsen eller av en granne som känner till det. Vi räknar med att byta lösenordet en 

gång per år. Vi uppmanades även att tala om ifall vi ser någon missbrukar det så vi i 

så fall kan byta lösenord.  

7. Redovisning av ekonomin 

Föreningen kassör redogjorde för föreningen ekonomi. Det positiva resultatet berodde mest 

på att Telia inte hade levererat innan årsskiftet utan detta skedde som först under våren 

http://vogbredband.dynu.net/


2019, samt att  fibersvetsningen kunde göras  ideellt. Styrelsen kommer att föreslå att vi 

under 2019 bara debiterar ut de 50 kr och inte någon driftkostnad för första kalenderåret 

som tidigare varit planerat.  

8. Revisorernas berättelse 

Erik Mölne redovisade revisorernas granskning som var utan anmärkning. Han föreslog för 

mötet att fastställa räkenskaperna för 2018 och att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2018. 

9. Fastställande av resultat och balansräkning. 

Mötet fastställde föreningens räkenskaper för 2018 som redovisat 

10. Styrelsen ansvarsfrihet 

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2018 

11. Beslut om hantering av vinst 

Det beslutades att årets vinst skulle läggas in i de normala räkenskaperna. Där finns en 

kommande utgift för Teliaintallationen som kommer 2019 och en billigare 

installationskostnad än den uttagna tack vare ideellt arbete. Den senare betalas tillbaka till 

medlemmarna genom att köra avgiftsfritt under 2019. 

12. Ersättning till styrelsen 

Det beslutades att ersättningen skulle vara 0 kr.  

13. Val av styrelse 

Följande valdes till Styrelse:  

Martin Carlberg (ordförande), Lars Tenfält, David Andersson och Lars Bolminger 

14. Val av revisorer 

Erik Mölne och Ingvar Bengtsson valdes som revisorer 

15. Val av valberedning 

Gunnel Trygg och Gunnar Ahldén valdes som valberedning 

16. Fastställande av årsavgifter 

För 2020 beslutades att ha en medlemsavgift på 2500 kr som utdebiteras tillsammas med de 

övriga föreningsavgifterna 

17. Övriga frågor: 

a. Gunnar Vallin bad styrelsen att starta en diskussion om att lägga ihop 

Bredbandsföreningen med de övriga föreningarna. Styrelsen redovisade att man haft 

en diskussion om detta med ordförende i de andra föreningarna och man har 

kommit fram att man skulle vänta med detta men att man gärna skulle ta upp detta 

under året för att redovisa detta till nästa år.  

18. Mötets avlutande 

Mötet avslutades. 

 

 

Lars Tenfält                                             Martin Carlberg 

Mötesskreterare  Mötesordförande 

 

Ingvar Bengsson  Gunnar Vallin 

Justeringsman   Justeringsman 


