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 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i föreningen 
 Ödsmålsmosse/Skåra Bredband Ekonomisk Förening 
 den 29:e juni 2006 i Snäckan, Semesterbyn, Ödsmålsmosse 
 
§§ 1- 15 
 Kallade är medlemmar i Ödsmålsmosse/Skåra Bredband Ekonomisk Förening. 
 
 
 
 Mötet öppnades av Peter Hero som välkomnade de närvarande. 
 
§1  Föreningsstämman valde Peter Hero till ordförande samt Lillemor Svensson som 

sekreterare vid årsstämman.  
 
§2  Föreningsstämman godkände röstlängden. 
 
§3  Föreningsstämman valde Anders Melander, Ödsmål 3:113 och Hans Langendorf, 

Ödsmål 4:28 som justerare för årsstämman. 
 
§4  Föreningsstämman godkände att stämman blivit utlyst i behörig ordning. 
 
§5  Föreningsstämman fastställde dagordningen. 
 
§6  Leif Johansson redogör för verksamhetens resultat och balansräkning för 2005.  
 Resultatet  –1 036 kr föreslås överföras till ny räkning 2006.  
   
 Peter Hero redogör för föreningens verksamhet under 2005.  Under året har 10  
 styrelsemöten hållits, vid årets slut var det 157 medlemmar. Verksamheten har varit 

inriktad på att få många medlemmar och att projektera anläggningen.  
 
 Revisor Thomas Hagman redogör för revisionen som har utfallit med belåtenhet och  
 stämman föreslås tillstyrka resultat- och balansräkningen, behandla årets förlust i  
 enlighet med styrelsen förslag samt föreslår att styrelsen får ansvarsfrihet för  
 räkenskapsåret.  
 
 Verksamheten innevarande år: 
 Den aktuella ekonomiska ställningen för 2006 är att föreningen har förbrukat i stort de 

likvida medlem och att föreningens lån skall tas upp inom kort. Beräkningen av den 
totala anläggningskostnaden är ca 2 Mkr och kalkylen ligger inom 20 tkr. De största 

   kostnaderna är materialet. 
 
 Rörtången: 
 Området är helt färdigt bortsett från mellersta delen av området där det pågår   
 förhandlingar mellan föreningen och en fastighetsägare om tillgång till ett tomrörsnät.   
 Om föreningen inte köper rätten till nätet blir det grävning i vecka 28. Noden är på  
  plats och 15 fastigheter har installerats med fibrer. 
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 Ödsmålsmosse: 
 Grävningen har till stor del varit tungarbetad pga mycket sten och berg, arbetet har    
 pågått i 7 veckor och är färdigt om en vecka bortsett från Ljungvägen som skall grävas  
 i höst. Två av tre noder är satta och det ca hälften är blåst.    
 
 Skåra: 
 Man har grävt färdigt, alla skåp och nod är satta. Plöjningen gjordes i vintras när tjälen 

låg kvar för att skydda marken. Man har haft otur med felaktiga kablar som man tvingats 
gräva upp och man har grävt av en stor teleledning som tillsammans tagit mycket tid i 
anspråk, 

  
 Peter Hero sammanfattar att arbetet i områdets alla delar har gått mycket bra.  
 
 Blåsning, svetsning och installation i fastigheterna är planerat till augusti och  
 preliminärt är det klart för start av nätet i september.  
  
 Alla medlemmar uppmanas att gräva ned kabeln på sin tomt och förbereda installationen 

i sin fastighet.  
   
§7  Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt att tillstyrka styrelsens  
 förslag om föra över årets förlust i löpande räkning 2006.  

 
§8  Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
   
§9 Beslutades att arvodera revisorn retroaktivt med samma ersättning som till 

styrelseledamöter med 500 kr. Beslutades att ersätta styrelsen för förplägnad med 20 
kr/pp vid protokollförda styrelsemöten. 

 
§10 Föreningen har 2.3 Mkr i reverser, kostnaden för lånet fastställs när anläggningen är 

klar.  
  
 Preliminär användarkostnad för Internet inkl lån är 350 kr/mån. Mer information om 

priser och villkor kommer i höst av BIK. 
   
§11  Medlemsavgiften är 100 kr och årsavgiften 200 kr. From 2006 tas dessutom  ut 500 kr i 

avgift för tillkommande kostnader före grävning. Efter grävningen bedöms kostnaden 
för varje  medlemsansökning av styrelsen. 

  
 De som inte betalar i tid får ett inbetalningskort med ett påslag av 25 kr i administrativ 

avgift plus eventuell förseningsavgift av 100 kr.  
 
§12 Beslutades i enlighet med valberedningens förslag till styrelseledamöter och 

styrelsesuppleanter enligt nedan med justering av mandatperioder samt tillägg av 
Mattias Berggren som ledamot. 

 
 Nyval:  
 Per Blad, Ödsmål 3:128 ordförande 1 år, ledamot 1 år 
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 Britten Hörnqvist, Ödsmål 2:23 ledamot 2 år   
 Anders Rytterstig, Ödsmål 3:28 ledamot 2 år 
 Mattias Berggren, Skåra 1:8 ledamot 2 år 
  
 Omval: 
 David Gustavsson, Ödsmål 3:91 ledamot 2år 
 Roy-Inge Hellström, Ödsmål 3:63 suppleant 2 år 
  
 Valda: 
 Leif Johansson, Ödsmål 3:155 ledamot 1 år 
 Fredrik Bolmstedt, Ödsmål 1:55 ledamot 1år 
 Sami Spjuth, Ödsmål 1:34 suppleant 1 år 
  
§13  Beslutades i enlighet med valberedningens förslag till revisor med tillägg att välja en 

revisorsuppleant. 
  
 Som revisor omvaldes: 
 Thomas Hagman, Skåra 1:12, 1 år 
  
 Som revisorssuppleant valdes: 
 Nils-Olof Tyreman, Ödsmål 3:26, 1 år  
 
§14  Beslutades i enlighet med valberedningens förslag till valberedning:  
 
 Lillemor Svensson, Ödsmål 3:75 1 år, sammankallande 
 Peter Hero, Skåra 1:18, 1 år 
 
 
 
 Mötet avslutades.  
 
 
  
 Peter Hero, ordförande vid stämman Lillemor Svensson, vid protokollet 
 
 
 Justerare: 
  
 
 

Hans Langendorg   Anders Melander 
Byvägen 50, Ödsmål 4:28  Bergsvägen 5. Ödsmål 3:118 


