
 

Stämmoprotokoll 

för  

Hejnum-Bäl Fiber Ekonomisk Förening. 

Onsdagen den 25 april 2012 

Bäl Bygdegård 

Närvarande 45 medlemmar 

§ 1. Föreningens ordförande, Kaj Liljegren hälsade alla välkomna och förklarade stämman 

för öppnad. 

§ 2. Kaj Liljegren valdes till stämmans ordförande och Arne Nyroth som dess 

protokollförare. 

§ 3. Stämman beslöt att upprätta röstlängd om behov uppstod. 

§ 4. Peder Wahnström och Heide Boberg valdes till justerare och rösträknare. 

§ 5. Stämmodeltagarna fann sig behörigen kallade till stämman. 

§ 6. Dagordningen föredrogs och godkändes. 

§ 7. Arne Nyroth föredrog verksamhetsberättelsen i ord och bild, Lennart Persson 

föredrog räkenskaperna.  Kent Carlsson redovisade revisionsberättelsen. Dessa 

årsredovisningshandlingar godkändes och lades till handlingarna. 

§ 8. Stämman beslöt att fastställa den föredragna resultat och balansräkningen samt att 

föra in den redovisade förlusten på 99 776 kr i ny räkning. 

§ 9. Styrelsen blev beviljad ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 

§ 10. Stämman beslöt att låta styrelsen disponera ett arvode för 2012 på 15 000 kr. inom 

styrelsen. 

§ 11. Lennart Persson föredrog år 2012 års budget, stämman godkände förslaget. 

§ 12. Stämman beslöt att en årlig medlemsavgift skall tas ut på 100 kr med början 2013. 

§ 13. Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av 7 personer. 



§ 14. Kaj Liljegren valdes till styrelsens ordförande för 1 år. 

§ 15. Till styrelse ledamöter för två år omvaldes Lennart Persson och nyval för Örjan 

Hillbom och Marcus Kotz. 

§ 16. Till föreningen ordinarie revisorer valdes Lisa Lundberg och Kent Carlsson. Till 

revisors suppleant valdes Rune Pettersson. 

§ 17. Till valberedning valdes Stig Hjellström, Åsa Johansson och Petter Stiernstedt. Petter 

utsågs även till valberedningens sammankallande. 

§ 18. Övriga frågor: Ebbe Andersson gav styrelsen i uppdrag att utreda om en månatlig 

avgift per medlem skulle kunna kompensera markägarna för markintrånget.  Ebbes 

förslag är på 5 kr per månad och att pengarna skulle tillfalla de tre socknarnas 

bygdegårdar. Ebbe tyckte att förslaget skulle vara färdigberett inom två år.               

Torbjörn Holmstedt tyckte att Telias agerande inte varit som de utlovat. Torbjörn vill 

att styrelsen vid kontakter med Telia skulle framföra kritiken.                                         

Katarina Andersson framhöll att det är viktigt att HB- fibers nät förblir i socknarnas 

ägo och kontroll. Lennart Persson från styrelsen svarade att det är allas ambition. I 

framtiden kanske vissa tjänster som t.ex. faktureringar kommer att köpas in.                               

Kjell Nilsson berömde alla eldsjälar inom föreningen och de tackades med en stående 

ovation. 

§ 19. Ordförande Kaj Liljegren tackade avgående styrelseledamöter Peter Pettersson och 

Petter Stiernstedt. Avgående revisor Astrid Lundberg avtackades också. Alla tre fick 

fina tulpaner. Kaj tackade för visat intresse och förklarade stämman för avslutad. 

 

             Kaj LiljgrenArne Nyroth                          Ordförande                                                                                          

Sekreterare 

 

 Peder Wahnström                                                                              Heidi Boberg 

 Justerare                                                                                               Justerare 

  

  

 

 


