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Mallbackens Fiber 
ekonomisk förening 

Org. nummer: 769624-9767 

Protokoll fört vid årsmöte 2019-05-05 
Bygdegården i Mallbacken 

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

§2. Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Sven Eriksson och Ingegerd Eriksson. 

§3. Röstlängden fastställdes. 

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

§5. Dagordningen fastställdes. 

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 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 2018 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 2019 godkändes av årsmötet. 

§11. Avveckling av Mallbackens Fiber EF: Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens 

förslag om likvidation av Fiberföreningen. En extrastämma utlystes till 2019-05-19 för 

att enligt stadgarna, fatta slutgiltigt beslut.  

§ 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): Hans Åke Tedestig, Tommy Haglund 

och Uno Svensson. 

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

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

§17. Frågan om ersättning till styrelsen. Årsmötet beslutade att 3000 kr i ersättning 

(oredovisat) utgår till styrelsen att fördela. Löpande utgifter för styrelsen skall bekostas 

av föreningen. 

§18 Till valberedning valdes Markus Lindberg och Mattias Wallin. Valberedningen beslutar 

själv om rutiner för sammankomst. Mattias Wallin är sammankallande. 
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§19 Övriga frågor: Information och samtal om hur avvecklingen av Fiberföreningen 

genomförs. Ett omfattande arbete väntar, bland annat är det nödvändigt att hämta in nya 

markavtal inför överlämnande till Likvidatorn, styrelsen ansvarar för processen. 

Klargörande om att eventuella framtida avgifter för fibernätet är ålagda 

tjänsteleverantörer. Synpunkter om att se över och åtgärda nätets fasta installationer 

framfördes. FOS (skåp) sjunker eller lutar och kanalisation har vid ett tillfälle blottlagts. 

§20. Mötet avslutades 

 

 

 

 

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

Sekreterare: Lars Bredberg 


