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Föreningsstämma Landsbygdsnät i Tranemo, Ekonomisk förening.

Datum 2017-04-20 kl. 19.00

Plats Ambjörnarps Bygdegård

1. Godkännande av röstlängd.
Röstlängden kommer att godkännas när behov uppstår. 

2. Val av stämmans funktionärer:
Till mötesordförande valdes Stephan Bergman.
Ordförandens val av protokollförare var Kent Halldén.
Som protokolljusterare valdes Mats Lorentzson.
Rösträknare utses om votering begärs.

3. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning.
Stämman ansåg att kallelse har gått ut i stadgeenlig ordning.

4. Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

5. Information från styrelsen.
Driftsatta nät:
2014
Mossebo o Dalstorp
Vi har sedan tidigare kopplat upp 168 abonnenter i Mossebo inkl. delar av 
Sjötofta, Ambjörnarp och Tranemo församlingar. Den totala sträckan 
kanalisation är 8,9 mil. 
Dalstorps tätort är också inkopplade med 210 abonnenter, endast villor 
och företag. Entreprenaden har i båda fallen utförts av SLL AB.
Nätet har fungerat mycket bra med några enstaka störningar.

2015
Ambjörnarps tätort
I Ambjörnarps tätort hade arbetet påbörjats under 2014 och färdigställdes 
i april 2015. 108 abonnenter har nu fiberanslutits. Det är både villor och 
lägenheter som kör tjänsterna. Vi har en nod placerad i samhället. Denna 
kommer att kunna utnyttjas när landsbygden runt Ambjörnarp ska få fiber 
ansluten.
   
Grimsås tätort
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Därefter flyttade SLL sina maskiner och personella resurser till Grimsås 
med anslutning av drygt 200 abonnenter. Här är också villor och 
lägenheter inkopplade. Därutöver har vi företag som abonnenter. Vi har 
också här en nod som ska användas för utbyggnad av landsbygden runt 
Grimsås.

Ljungsarps tätort
Därefter flyttade SLL vidare till Ljungsarp med 81 anslutna. Vi har också 
här en nod som ska användas för utbyggnad av landsbygden runt 
Ljungsarp/Ölsremma.

2016.
I april 2016 fick vi äntligen klart med bidrag av det planerade stora 
projketet som omfattar:
Nittorp – tätort och landsbygd. Hulared tätort och landsbygd, Ölsrema 
tätort och landsbygd, Ambjörnarps landsbygd, Ljungsarps landsbygd och 
Dalstorps landsbygd.   
Arbetet med kanalisation kunde starta direkt efter beskedet från 
Länsstyrelsen. För att nå optimal effekt på insatta pengar började vi med 
Nittorps, Hulareds och Ölsremma tätorter. Därefter Startade arbetet i 
Ambjörnarp. Vi årsskiftet 2016/17 hade vi anslutit Nittorp, Hulared och 
delar av Ambjörnarp. 

Fortsättningen.
Tack vare den milda vintern har arbetet med kanalisation, blåsning och 
svetsning av fibern av återstående delar av området kunnat pågå i stort 
sett utan avbrott. Planen är att fortsätta med återstående delar av 
området under 2017.

Uddebo
Ansökan om bidrag för att ansluta Uddebo med omgivande landsbygd har 
lämnats in och blivit godkänd under året.

Övrigt.
Den samarbetsgrupp med övriga fiberföreningar i Tranemo kommun som 
bildades under 2015 har haft ett möte under året.
Vi har fortfarande inte lyckats träffa någon uppgörelse om service av 
näten med kommunen.

Beslut om ett kommunalt borgensåtagande togs av kommunfullmäktige 
vid sitt sammanträde i mars.
Vi har under året utnyttjat delar av det lån från Sparbanken Tranemo , som
vi tecknat med den kommunala borgen som säkerhet. Lånet krävs för 
finansiering av utbyggnaden under 2016 – 2018. Därefter ska vi succesivt 
kunna amortera av det.  
Prislistan presenterades.

6. Framläggande av styrelsens årsredovisning.
Verksamhetsberättelse upplästes.
Ekonomisk rapport presenterades av revisor Karl-Johan Kjöllerström.
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Årets vinst var 591 Tkr med  en nettoomsättning på 3,0 Mkr.
Intäkter 3 749 Tkr och kostnader: 3 128 Tkr.  
Avskrivningstid är 20 år..
Soliditet är 67 %.
Det bokförda värdet av markanläggningar uppgår till 23 685 388 kr efter avskrivningar.
Lån 3,1 Mkr.
Summa tillgångar 25 234 925 kr.
Summa eget kapital: 17,0 Mkr.
Summa eget kapital och skulder 25 234 925 kr.
Revisorn rekommenderade att styrelsen ska arvoderas.

7. Framläggande av revisorernas berättelse.
Revisionsberättelse upplästes. Revisorn tillstyrkte att redovisningen var gjord enligt god 
revisionssed.

8. Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning.
Stämman godkände den presenterade resultat- och balansräkningen.

9. Disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 Stämman beslöt att årets vinst på 591 Tkr skall disponeras i ny räkning..
 
10. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen och ledamöter.
Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet.

11. Beslut om principer för arvoden och andra ersättningar till 
förtroendevalda. 

Stämman beslöt att behålla nuvarande ordning där inga ersättningar utbetalas.
 
12. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsåret.
Stämman beslöt att behålla nuvarande medlemsavgift på 500 kr per år.

13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och -suppleanter som ska väljas.
Antalet styrelseledamöter bestämdes till 7 och 6 suppleanter.

14. Val av styrelse på förslag av valberedningen:
Följande funktionärer valdes:
Ordförande: 
Stephan Bergman, Mossebo 2 år Omval
Ledamöter:
Bernt Landh, Mossebo 2 år Omval 
Kent Halldén, Dalstorp 2 år Omval 
Lennart Haglund, Nittorp, 2 år Vald till 2018
Sam Allen, Dalstorp 2 år Vald till 2018
Per-Olof Olsson, Nittorp 2 år Vald till 2018
Eddie Héman, Ambjörnarp 2 år Vald till 2018
Suppleanter:
Gösta Sandström,Grimsås Omval 1 år
Bengt Andersson,Hulared Omval 1 år
Torbjörn Johansson, Ljungsarp Omval 1 år
Tommy Börjesson, Ambjörnarp Omval 1 år
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Lennart Johansson Uddebo Nyval 1 år
Johan Rydmark, Uddebo har avgått.

15. Fastställande av antalet revisorer och – suppleanter som ska väljas.
Stämman fastställde antalet till en ordinarie och en suppleant.

16. Val av revisorer, på förslag av valberedningen:
Som revisor valdes Karl-Johan Kjöllerström.
Till revisorssuppleant valdes Lars-Olof Petterson.

17. Fastställande av antalet ledamöter och – suppleanter till valberedningen 
som ska väljas.

Två ledamöter beslutades.

18. Val av valberedning, på förslag från styrelsen:
Bo Melkersson och Marcus Gustavsson valdes till valberedning med Marcus Gustavsson som 
sammankallande

19. Eventuella motioner.
Inga motioner var inlämnade.

20. Ändrade stadgar.
De föreslagna förändringarna antogs.

Vid protokollet Ordförande

Kent Halldén Stephan Bergman

Justeras:

Mats Lorentzson.


