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Protokoll extra föreningsstämma med Starrkärrs fiber ek. för. 
Medborgarhuset Alafors, 2015-10-06 kl. 18.30. 

1. Daniel Lundberg hälsade alla välkomna och öppnade extrastämman.  

2. Stämman valde Bo Björklund till extrastämmans ordförande. 

3. Daniel Lundberg valdes till extrastämmans sekreterare. 

4. Pelle Pettersson och Robert Berntsson valdes till Justeringsmän. Bengt Evaldsson och 

Katharina Boden valdes till rösträknare. 

5. Röstlängd godkändes av stämman. 

6. Extrastämmans utlysning godkändes av stämman. 

7. Punkt 14 flyttades till ny 8.5. Punkt 13 Fullmakt ändrades till allmän diskussion om 

förtroende för styrelsens arbete. 

8. Bengt Evaldsson presenterade sig själv samt:  

 Nuvarande Styrelsen. 

 Tillträdande styrelsemedlem Peter Gustavsson. 

 Kartspecialist Katharina Bodén. 

 Kassör Kristina Kasp. 

 Upphandlingsbehjälplig Pelle Pettersson. 

 Lennart Johansson hedrades med ett kort tacktal och tyst reflektion. 

8.5 Stadgeändringar enligt bilaga gicks igenom och godkändes. 

9. Peter Gustavsson valdes av stämman till ny styrelsemedlem. 

10. Peter Gustavsson informerade allmänt om föreningen. 

 Hjälp i det fortsatta arbetet efterfrågades.  

 Processplan visades enligt bilaga (presentation).  

 Innan november månad är slut önskar styrelsen alla anslutningsavtal. 

 Ekonomisk genomgång enligt bilaga (presentation). 

 Bidragsprocessen beskrevs. 

 Medlemmars avgifter beskrevs enligt bilaga (presentation). 

 Erbjudande från Swedbank visades enligt bilaga (presentation). 

 Stegen för att fylla i Anslutningsavtalet beskrevs. 

 Processen med Markupplåtelseavtal beskrevs. 

 Tidplanen gicks igenom enligt bilaga (presentation). 

11. Frågor och svar: 

 Fråga: När skall insatsen betalas? Den delas upp i tre omgångar. 1:a troligtvis runt 

Q1 2016.  

 Fråga: Påverkar anslutningsgraden i delområden om dessa områden utelämnas? 

Nej alla delområden kommer få följa med på tåget.  

 Fråga: Intresserade utanför upptagningsområdet. Kan de anslutas senare? Svar ja – 

om tillräckligt många är intresserade och ekonomiska förutsättningar finns.  

 Fråga: Om man har annan ägare på hus inom fastighet, avräknas 

anslutningsavgiften kommande ägare vid avstyckning? Svar Nej.  
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 Fråga: Har vi marginal i maxtaket på insatsen för att slippa ändra i stadgarna om 

anslutning blir dyrare? Svar Ja. 

 Fråga: Grävdjup inom tomt? Ca 30-70cm beroende på markbelastning. 

 Fråga: Kan byanätsavgiften justeras uppåt för att täcka t.ex. lån? Ja den kan 

justeras efter beslut från styrelsen. Inte troligt att denna justeras uppåt utan 

stämmobeslut. 

 Fråga: Skall alla göra 3 dagsverken? Svar ja. Exakt hur dessa tas ut är inte fastställt, 

kan t.ex. handla om grävning på egen tomt. 

 Fråga: Vad gör man om man har berg inne på tomtgränsen? Det finns lösningar, 

man kan t.ex. klamra fast slangen. 

 Fråga: När börjar byanätsavgiften tas ut? När nätet är klart att tas i bruk av 

medlem. 

 Fråga: Anslutningspunkten på fastigheten, var hamnar den? Enligt ök. (t.ex. vilket 

tomthörn). Avlämningspunkt troligtvis utanpå husfasad.  

 Fråga: Kommer hela nätet driftsättas samtidigt? Svar: Troligtvis allteftersom 

beroende på byggstatus. Dock förhoppningsvis inom samma kvartal. 

 Fråga: Vad händer om markägare runt omkring medlem inte medger dragning? 

Man ritar om nätet eller tittar på andra tekniska lösningar.  

 Fråga: Var lämnar man in anslutningsavtal? På mötet. I efterhand via post till 

föreningens adress. Områdesansvariga kan ta upp avtal.  

 Fråga: Kan man använda befintligt rör på sin fastighet, t.ex. Skanovas? Man får inte 

utrustning som ägs av annan utan att först tala med ägaren. 

12. Resurser efterfrågas rent generellt. De som kan engagera sig uppmuntras att kontakta 

styrelsen. 

13. Förtroende finns för styrelsens arbete. Viktiga beslut och händelser skall fortsättningsvis i 

mesta möjliga mån informeras via e-post. Presentationen från mötet lägges upp på 

hemsidan. 

14. Utgår till förmån för punkt 8.5. 

15. Till valberedning utsågs: Kenneth Olsson (Kroksmosse), Per-Olof Wiik (Ranneberg) och 

Kenneth Wik (Hältorp) med uppdrag att även utreda möjligheterna till och ge förslag på 

arvodering. 

16. Mötet avslutades.  
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