
Årsmötesprotokoll för Bredbandsföreningen Viks Ödegärde                       

2020-07-11 
 

Plats : Midsommarängen Viks Ödegärde 

Kl: 11:15-11.35 

1. Val av ordförende för mötet:  Martin Carlberg valdes som mötesordförande. 

 

2. Val av sekreterare: Lars Tenfält valdes som mötessekreterare. 

 

3. Val av justeringsmän: Göran Lindén och Gunnar Ahldén valdes till justeringsmän. 

 

4. Årsmötets utlysande: Kallelsen har skett stadgeenligt och att den godkändes. 

 

5. Fastställande av röstlängd: Röstlängden fastställdes i enlighet med den som antogs av 

årsmötet för Hamn- och Fritidsföreningen, Viks Ödegärde 2020-07-11. 

 

6. Styrelsen redogjorde för den verksamhetsberättelse som finns utlagd på föreningens 

hemsida fiber.biten.se . Årsmötet beslutade att godkänna berättelsen. 

 

7. Styrelsens redovisning av räkenskapsåret: Kassören Lars Tenfält redovisade för resultat- och 

balansräkning i enlighet med bokslut 2019 som är utlagt på föreningens hemsida. 

 

8. Revisorerna redovisade inga anmärkningar och rekommenderade ansvarsfrihet. 

 

9. Föreningen fastställde balans och räkenskaperna för 2019.  

 

10. Föreningen beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen enligt rekommendation från 

revisorerna. 

 

11. Årets förlust var planerad eftersom vi kunde köra avgiftsfritt 2019 och att vi hade tagit in 

inkopplingsavgiften under 2018. Resultatet lades till föreningens balans. 

 

12. Årsmötet beslutade att styrelsen och revisorer inte skulle få någon ersättning för sitt jobb. 

  

13. Till styrelsen valdes på 2 år Lars Bolminger och Thomas Högler. David Andersson, Martin 

Carlberg och Lars Tenfält bekräftades kvarstå ytterligare ett år.  Martin Carlberg valdes till 

ordförande i föreningen. 

  

14. Erik Mölne och Ingvar Bengtsson valdes att fortsätta som revisorer. 

 

 

http://www.fiber.biten.se/


15. Taxor och avgifter: Avgiften för medlem 2021 sattes till 1500 kr på förslag från styrelsen (en 

reducerad avgift mot normaltaxa). Som tidigare betalar den obebyggda tomten 50 kr per år. 

  

16. Förslag från föregående år om samordning med övriga föreningar av genomförandet av 

årsmöte redovisades. Styrelsen jobbar med de övriga föreningarna med den frågan. 

 

17. Övriga frågor: Inga övriga frågor hade kommit in. 

 

18. Föreningens medlemmar uttryckte en tacksamhet för hur bra det fungerar och att kostnaden 

är så låg. Föreningen kör vidare på 200 Mbit men har pengar att höja till 500 Mbit om det 

skulle behövas.  

 

19. Ordförande avslutade årsmötet. 

 

Lars Tenfält   Martin Carlberg 

Sekreterare   Ordförande 

 

 

Göran Lindén    Gunnar Ahldén 

Justeringsman   Justeringsman 


