
 

 

Protokoll fört vid årsmöte i Förenade Fiberbyar Nr 1 ekonomisk förening 

söndagen den 29:e mars 2015, Bygdegården Görvik.  

 

1. Föreningens ordförande Gertrud Olsson  hälsade alla välkomna och 

förklarade årsmötet öppnat.. 

 

2. Årsmötet beslutade att välja Gertrud Olsson till mötesordförande och till 

mötessekreterare valdes Eivor Frestadius. 

 

3. Årsmötet beslutade att välja Björn Stranne och Sonja Jonsson att justera 

protokollet. 

 

4. Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna  behörigen utlyst.                                                                                                                                      

5. Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen. 

 

6. Verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår presenterades av 

ordföranden för årsmötet. Årsmötet beslutade att godkänna den och 

lägga den till handlingarna.  

 

7. Den ekonomiska berättelsen för verksamhetsåret presenterades av 

kassören . Årsmötet beslutade att godkänna den och lägga den till 

handlingarna .  

 

8. Revisionsberättelsen presenterades av revisorn för årsmötet. 

Revisorerna hade inte funnit något att anmärka på i redovisningen eller 

förvaltningen och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

9. Årsmötet beslutade att  bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2014. 

 

10.  Medlemsavgiften för år 2016 beslutades vara oförändrad på 100 kr.  

 

11.  Valberedningen presenterade sitt förslag till ordförande. Årsmötet 

beslutade att välja Gertrud Olsson till ordförande. 

 



 

 

12.  Valberedningen presenterade sitt förslag till övriga ledamöter. 

Årsmötet beslutade att till ledamöter för kommande två år välja Eivor 

Frestadius, Leif Fagerlind, Mikael Eklund och Malin Nilsson. Till ersättare 

Kerstin Torgersson och Gunilla Schröder.  

 

13. Valberedningen presenterade sitt förslag till revisorer. Årsmötet 

beslutade att välja Berit Hellberg och Mona Brink till revisorer. 

 

14.  Förslaget till valberedning presenterades. Årsmötet beslutade att välja 

Leif Frestadius (sammankallande) och Fredrik Nilsson att ingå i 

valberedningen. 

 

15. Övrigt. Ann-Louise Hansson, som är bredbandssamordnare i Strömsunds 

kommun,  var inbjuden till årsmötet för att berätta om hur läget för fiber 

ser ut i våra byar. Strömsunds kommun håller på att bygga ett ”stadsnät” 

med ortssammanbindningar. Ragunda kommun har sökt medel via 

Tillväxtverket angående fiberdragning från Stugun-Mårdsjön-

Borgvattnet-Fullsjön-Björkvattnet.  

Strömsunds kommun kommer via ServaNet att förhandla med Telia för 

att få samförlägga fibern som ska gå från Örebro-Luleå via Görvik och 

Sörviken. 

Kostnaden gentemot kund och ServaNet är ej klar. 

Beslöts åt Björn Stranne att ta in offert på grävning av bynätet i både    

Görvik och Sörviken. 

 

      16.Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade mötet   avslutat. 

 

 

Mötets ordförande   Sekreterare 

 

 

Gertrud Olsson   Eivor Frestadius 

  Justeras 

 

Björn Stranne   Sonja Jonsson 


