
Harii Bredband ekonomiska fiirening

Protokoll fiirt vid ordinarie iirssrimma20lT

Datum:2017 -04-29
Plats: Skolan i Harii by

Pia Sodergren hilsade alla vilkomna till stimman

Sl Val av miitesordfiirande samt sekreterare
Till stimmans ordfiirande valdes Pia Sddergren och till sekreterare valdes Urban Gjers

52 Godkiinnande av riisflflngd
Forteckning uppriittades over nhrvarande medlemmar enligt bilaga A

53 Val av tvfl iusterare
Stimman valde Hans Falk Ekno samtAsa Ekman Haro Storo att jimte ordforande juster
dagens protokoll.

$4 Friga om stiimman blivit utlyst i behiirig ordning
Stimman faststillde att kallelse till stimman skett i beh<irig tid och ordning, i enlighet
med foreningens stadgar.

$5 Faststillande av dagordning
Dagordningen godkiindes av stimman

$6 Styrelsens flrsredovisning samt revisionsberiittelse
Pia Sodergren foredrog foreningens Srsredovisning samt flrsbokslut for 20L6, som
skickats ut innan motettill medlemmarna, se bilaga B och C.

Eftersom foreningens revisorer inte kunde medverka pi stdmman filredrog Mats
Hagebring revisionsberlttelsen for rhkenskaps&r 20t6, se bilaga D.

$7 Beslut faststillande balans och resultatrf,kning
Sthmman faststillde balans- och resultatrikning samt disposition av frets vinst (14245
kr) i enlighet ned styrelsens frirslag. Vinsten overfrirs till nya rAkenskapsiret 20t7.

$8 Beslut om ansvarsfrihet
Stimman beviljade ansvarsfrihet filr styrelsen for r5kenskapsAret 2016.

$9 Beslut om arvode !

Stimman beslutade att inget arvode ska utgi till styrelseledamoter eller revisorer.

g10 Proiektbudget 2017 tr-
Styrelsen forevisade Haro Bredbands projektbudget frir utbyggnad av fibernAt inom
Hiro Bredband, se bilaga E. ,N @



S11 Medlemsavgift och andra avgifter
Styrelsen foreslog att medlemsavgiften ligger kvar pi 250kr/1r, medan medlemmarnas

insats delas upp i tvi steg:
L. Insats 1: 5000 kr betalas i samband med att Anslutningsavtalet undertecknas
2. Insats 2:20000 kr betalas i samband med att arbetet med kanalisation pflborjas.

samband med detta kommer projektet redovisa aktuellt ekonomiskt utfall
kopplat till anslutningsgrad.

Stimman beslutade att godkdnna dessa fiirslag.

$12 Beslut om antal styrelsemedlemmar
Valberedningen f<ireslog en utokning av styrelsen till 7 medlemmar samt 2 suppleanter.

Stdmman beslutade att godkdnna detta forslag.

S13 Val av styrelseledamiiter och suppleanter
Valberedningen ftireslog ftiljande medlemmar till styrelsen, se bilaga F:

l. Staffan Norlander, Hasselti, omvald p52 Ar t o m 2018
2. Urban Gjers, Lisslo, omvald nq 2 frr t o m 20L8
3. Eva Bjurfors, Harti, omvald pi2lr t o m 2018
4. Pia Sodergren Haro, Ndsviken, tidigare vald pi 2 Ar t o m2017
5. Bjorn Lundman, Harri, tidigare vald pA 2 2rtom20L7
6. Andreas Langell, Horsholmen, nyvald pi2 Ar t o m 2018
7. Lasse Nielsen, Skarprunmarn, nyvald pAZ it t o m 2018

Suppleanter:
L. Susanna Grandien, Haro Nottnis, omvald pi 1 ir t o m zUfi
2. Anders Kjillstrand, Ekno, omvald pA 1 Ar to m2017

Stimman beslutade att godkdnna valberedningens forslag.

$14 Val av fiireningens och styrelsens ordftirande
Stimman valde Pia Sodergren till ordforande

$15 Val av revisor och revisorssuppleant
Valberedningen foreslog friljande revisorer till Harti Bredband ekon forening

1. Bjorn Lindskog, Har<i, vald pi 2 1r t o m20L7
2. Magnus Odin, Harii Storo, vald pi 2 hr t o m 201.7

Suppleanter:
L. Dan Lindblom, Haro Nottnis, omvald pfl 1 ir to m20t7

516 Val avValberedning
Sthmman foreslog friljande medlemmar till valberedning:

1. Mats Hagebring, Lisslo, vald pi tvfl lr t o m 2077
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S17 Ovriga irenden
17.1 Godkf,nnande att starta utbyggnad av fiberniit.
Styrelsen fiirslog att starta arbetet med utbyggnad av bredband inom foreningens
geografiska omrSde i enlighet med nuvarande projektbudget. StAmman beslutade att
godkdnna start av upphandling och byggnation.

L7.2 Godl<iinna prognos avseende Anslutnings- och Ndtavgift
Styrelsen presenterade en prognos pfl kommande avgifter:

l. N5tavgift: 99 kr/min
2. Anslutningsavgift: 3000 kr, eng&ngsavgift

Bfrda dessa kostnader dr prognoser och dr beroende pfl utfallet i projektet, dir speciellt
anslutningsgraden inom omrfldet p5verkar. Stimman beslutade att godkAnna denna
nivi p5 avgifter.

17.3 Leveranspunkt fiir fiber
Stimman diskuterade vart foreningen forbereder dragning av fiberkabel. MAlslttningen
nu ir att dra fram till tomtgrdnsen och direfter ir det fastighetsiigaren som gor
markinstallationen fram till huset.Jrireningen har diskuterat att lflta enskilda
entreprencirer erbjuda sina tjiinster for detta med RoT-avdrag. Denna frflga kommer
styrelsen utreda vidare liksom hur man skall hantera enstaka fastigheter pA egna iiar.
Milsittningen ir att bygga fiber till alla fastigheter och styrelsen Sterkommer med info.

1 7.4 Fiberanslutning policy
St6mman diskuterade om det gir att dela pl en fiber mellan flera fastigheter. Styrelsen
informerade att projektering och projektbudget utgir frin antagandet att en
fiberanslutning ir till en fastighet. Ar det flera fastigheter inom ett omride skall varje
fastighet betala sin insats samt anslutningsavgift.

17.5 Tillkommande fastigheter
StAmman diskuterade hur hantering av sena fastigheter skall hanteras, dvs de som inte
nu ansluter sig till denna byggnation. Styrelsen informerade att det ir nu i detta projekt
vi kan fi bidrag. Direfter kommer eventuella tillkommande fastigheter som onskar
anslutning sjhlva fi sti for merkostnaden. Regelverk och policy frir detta kommer
styrelsen Sterkomma med.

S18 Miitets avslutande
Pia Sodergren tackade for visat intresse och fdrklarade stdmman avslutad.
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