
   

  

 

 
 
 

 

 

 

 

Kallelse 
 

Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma i Svenneby Bottna Södra Fiber ekonomisk förening 
söndagen den 22 april kl: 11:00 i Bottna Sockenstuga.  

Föreningen bjuder på̊ fika. Välkomna! 

Dagordning  
1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 
3. Godkännande av röstlängden. 
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 
6. Fastställande av dagordningen. 
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om 

disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 
11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 
12. Val av ordförande 
13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 
14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 
15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara 

sammankallande 
16. Styrelsens proposition 
17. Eventuellt inkomna motioner 
18. Mötets avslutande 

 

Bokslutet finns tillgängligt för hämtning hos föreningens kontaktperson Per Persson,  

0702-406611 eller per.persson@bottna.se 

  

Svenneby Bottna Fiber Ek för 
Stämmakallelse 
Hogane Skola 
457 48 HAMBURGSUND 

 



 

…..nu är det dags igen….. 
 

Svenneby Bottna Södra Fiber Ekonomisk Förening kommer genomföra sin ordinarie stämma 
söndagen den 22 april 2018. Vi gör som brukligt och samlas i Bottna sockenstuga. Det kommer säkert 
bli både trångt och trevligt och kaffekoppen får vi försöka balansera under mötet. 

Det år som passerat har varit ett bra verksamhetsår där föreningens stabilitet har förbättrats, nya 
medlemmar har kopplats in på fibernätet och vår verksamhet hittar fastare former. Vi har alla 
mycket att lära men det viktiga är inte att vi är felfria utan att vi lär av de misstag som vi begår och 
från vår (styrelsen) horisont så har vi en bra färd mot framtiden. 

När vi försöker skapa stabilitet i föreningen så menar jag främst ekonomisk stabilitet, d v s avgifter 
betalas i rätt tid både av oss till utomstående aktörer liksom internt att var och en betalar sina 
avgifter. Eftersom vi äger föreningen gemensamt så är det viktigt att vi alla gör rätt för oss och 
betalar i rätt tid. Naturligtvis kan det i yttersta undantagsfall bli problem för den enskilde och att 
betalningsförmågan sviktar men problem är till för att lösas så var noga med att höra av er innan 
fakturan förfaller eftersom vi kommer låta uteblivna betalningar gå till indrivning. 

Framtiden är alltid osäker och svårdefinierad vilket gör att vi i styrelsen försöker hitta vägar fram som 
vi tror kommer gynna alla oss medlemmar men det är alltid osäkert att navigera i okända vatten. 
Därför startade vi en arbetsgrupp som från början skulle hitta vår strategiskt ekonomiska väg framåt, 
d v s hur skall anläggningen förvaltas och hur offensivt eller defensivt skall vår verksamhet vara. Det 
här arbetet kom att leda vidare till mera filosofiska tankar om vad vi/ni vill uppnå genom vår 
gemensamma fiberförening, vilka grundläggande värden skall råda inom vår förening. Tanken bakom 
arbetet är att styrelsen känner av vad vi medlemmar vill och att styrelsen kan fortsätta det långsiktiga 
arbetet med rätt inriktning. Mer om detta på stämman där vi alla är med och beslutar. 

Vilka tankar har Du avseende vårt fibernät? Vad vill Du förändra? Glöm inte att Du som medlem och 
delägare i vår ekonomiska förening har möjlighet att påverka, förändra och berätta för oss alla vart 
Du vill styra färden. Skriv ett förslag (motion) till föreningen och är det tillräckligt många som bifaller 
ditt förslag så blir stämmans beslut sådant. 

GÖR DIN RÖST HÖRD, LÅT STÄMMAN FÅ TA DEL AV DINA TANKAR OM VERKSAMHETEN         
-SKRIV ETT FÖRSLAG! 

När det blir fel, vilket det alltid blir, så skall ni i första hand kontakta Telia (90200). Telia ansvarar för 
huvuddelen av det tjänsteutbud som finns i vårt nät och är ansvariga för den tekniska utrustningen 
som vi nyttjar.  På vår hemsida (http://www.svennebybottnafiber.se) hittar du våra kontaktuppgifter 
när du behöver hjälp i föreningsfrågor, ja allt som rör administrationen i vår förening. 

 

Väl mött på stämman 

Ola Gynäs 

 

  



 

Proposition till årsstämma 2018 angående verksamhetsinriktning 
 
Styrelsen ställs fortlöpande inför frågeställningar av olika art, så som förnyelse av teknik, andra 
aktörer som önskar hyra in sig på vårt nät, hur befintlig anläggning ska underhållas och på sikt 
förnyas samt därtill hörande frågor rörande finansiering.  

Det har blivit tydligt att det behövs ett inriktningsbeslut om fiberföreningens framtida målsättning för 
att frågor som nämndes ovan inte ska behandlas var för sig utan hanteras utifrån en långsiktig plan 
om vilken det råder samstämmighet i föreningen. 

Arbetet har bedrivits i ett projekt som har tagit fram ett antal förslag avseende föreningens framtida 
förvaltning. 

Principer 

• Privatpersoner skall kunna bli medlemmar 
• Företag skall kunna bli kund 
• Öka nätets driftsäkerhet 
• Ha en effektiv ekonomisk förvaltning 
• Vara lyhörda för teknisk utveckling 
• I samband med markarbeten förbereda för framtida anslutningar 

 

Styrelsen för föreslår att stämman beslutar 
 

att: ställa sig bakom ovanstående principer för föreningens förvaltning 

att: kommande styrelse får i uppdrag att ta fram en förvaltningsplan utifrån principerna ovan.   

 

 


