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Mallbackens Fiber 
ekonomisk förening 

Org. nummer: 769624-9767 

Protokoll fört vid årsmöte 2018-05-29 
Bygdegården i Mallbacken 

§1. Till mötets ordförande valdes Kent Wallin, till sekreterare valdes Lars Bredberg 

§2. Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Jan-Olof Svensson och Uno Svensson 

§3. Röstlängden fastställdes 

§4. Frågan om årsmötet blivit utlyst i behörig ordning: godkändes 

§5. Dagordningen fastställdes 

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 godkändes och lades till handlingarna. 

§7. Revisionsberättelsen föredrogs av Kent Wallin och godkändes av årsmötet. 

§8. Mötet beslutade att godkänna fastställandet av balans- och resultaträkning för 2017 samt 

av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Lagd till handlingarna 

§9.  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Mötet medgav ansvarsfrihet för styrelsen. 

§10. Verksamhetsplanen för 2018 godkändes av mötet. 

§11. Information om Fiberföreningens framtid. Annelie Lindberg och Eva Skoglund 

rapporterade från det möte som arrangerades av Sunne kommun angående 

fiberföreningarnas framtid inom kommunen. Två alternativ lyftes fram: 1. En 

paraplyorganisation konstitueras och ansvarar för kanalisationerna, lokalföreningarna 

blir då medlemmar i den nya föreningen. 2. Föreningen är självständig och en eventuell 

likvidation beslutas av föreningens medlemmar. Vid ett sådant beslut säljs 

kanalisationen till Skanova och de tar över fibernätet. Styrelsen anger att Likvidation är 

det alternativ som i första hand kommer att utredas och återkommer då med förslag till 

föreningens medlemmar vid en extra stämma.  

§ 12. Mötet beslutade att fastställa antalet styrelseledamöter till sju (7) 

§13. Till styrelseordförande för ett år valdes Annelie Lindberg 

§14. Till styrelseledamöter på två (2) år valdes (omval): Eva Skoglund, Mona Larsson och 

Lars Bredberg 

§15. Till revisorer valdes Kent Wallin och Bo Elvstrand. Som revisorssuppleanter valdes 

Johan Lundberg och Mats Strandberg. 

§16. Frågan om ersättning till revisorer: Ingen ersättning utgår, revisorernas eget förslag.  

§17. Frågan om ersättning till styrelsen. Årsmötet beslutade att ingen ersättning utgår till 

styrelsen för uppdraget. Löpande utgifter för styrelsen skall bekostas av föreningen. 
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§18 Till valberedning valdes Markus Lindberg och Mattias Wallin. Valberedningen beslutar 

själv om rutiner för sammankomst. 

§19 Övriga frågor: Inga övriga frågor fanns att behandla. 

§20. Mötet avslutades 

 

 

 

Justeras: Justerare Uno Svensson Justerare Jan-Olof Svensson Ordförande Kent Wallin 

Sekreterare: Lars Bredberg 


