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Datum och tid:  2018-06-10 kl. 19:00 
Plats:   Tväråmarks föreningshus 
Närvarande: Tore Ericsson, Krister Forsman, Kristina Forsman, Linda 

Lönneborg, Nicklas Persson, Åke Fredriksson, Jan Olofsson. 
Styrelsen: Elin Jonsson, Richard Ramnefält,  
Pierre Stoltz, Lotta Hörnblad och Markus Bergner 
 
 
 

$1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 
Till ordförande respektive sekreterare valdes Richard Ramnefält och Markus Bergner. 
 

$2. Godkännande av röstlängden 
Upprättas vid behov. 
 

$3. Val av justeringspersoner 
Till justeringsmän valdes Jan Olofsson och Kristina Forsman. 
 

$4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 
Årsmötet befanns stadgeenligt utlyst. 
 

$5. Fastställande av dagordningen 
Dagordningen för stämman fastställdes och godkändes. 
 

$6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen 
Tore Ericsson och Lotta Hörnblad redovisar årsredovisningshandlingar och 
revisionsberättelse. 
 

$7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om 
disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
Stämman beslutade fastställa balansräkningen och resultaträkningen samt överföra 
årets förlust till nästkommande budgetår.  
 

$8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

 
$9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna 

Stämman beslutade att styrelseledamöternas avgift för bredband för år 2017 blir 900 
kr inklusive moms per person. Beslutet omprövas vid nästa årsmöte. 

 
$10. Budget 

Stämman beslutade godkänna budgeten för år 2018. Rörelsekapitalet beräknas till 
173 825 kr. 

  
$11. Medlemsavgifter och andra avgifter 

Stämman beslutade att medlemsavgiften för 2019 skall vara samma  
som föregående år, 200:- för aktiva och 0:- för passiva medlemmar. 
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$12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
Till ordförande för 2018 omvaldes Richard Ramnefält på ett år. 
Till styrelseledamöter valdes (nyval = för två år, omval = för ytterligare ett år): 
Elin Jonsson omval 
Pierre Stoltz nyval  
Lotta Hörnblad omval  
Linda Lönneborg omval  
Markus Bergner nyval 
 
Styrelsen konstitueras på första styrelsemötet, varav en suppleant. 

  
$13. Val av revisorer och revisorsuppleant 

Till revisor respektive revisorsuppleant omvaldes Tore Ericsson och  
Ingela Granberg. 

  
$14. Val av valberedningen, två personer, varav en skall vara sammankallande 

Till valberedningen för verksamhetsåret omvaldes och Nicklas Persson 
 Carina Eriksson. Nicklas är sammankallande. 

  
$15. Status Byanätet 

Switch 2 (södra byn) har under ett tag slutat att fungerade utan att vi kunde hitta 
orsaken, A3 tog på sig att flytta switcharnas jobb till deras utrustning på I20 och det 
fungerade ca 2 veckor. Sedan uppdaterade UMENET sin teknik och då slutade vår 
lina att fungera igen. Kommunikation gick då från vår/A3 till UMENETs switch i 
Nodhuset så UMENET:s utrustning gick ner och all kommunikation från vår förening 
gick då ner. 
Styrelsen har beslutat att byta ut switchar till som kan hantera att stänga ner det 
hushåll som har problem med kommunikation från det enskilda hushållet till switchen. 
Nu har 4 hushåll identifierats att ha problem med kommunikationen och där har 
Pierre och Richard bytt utrustningen i de hushållen byts ut. Med positivt resultat. 

 
$16. Övriga ärenden 

N/A 
 

 

 

 

Tväråmark 2018-06-10 
 
Årsmötessekreterare:   Ordförande: 
 
___________________________  ___________________________ 
Markus Bergner    Richard Ramnefält 
 
Justeras:    Justeras: 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Jan Olofsson    Kristina Forsman 
 


