
	
	
	
	

KALLELSE	TILL	FÖRENINGSSTÄMMA	2016	
FÖR	

HARÖ	BREDBAND	EKONOMISK	FÖRENING	
	
	
Dag:	 Söndagen	den	10	juli	2016	
Tid:	 cirka	kl.	11.00,	direkt	efter	HHIF:s	årsmöte	
Plats:		 Skolan	i	Harö	by	(vid	klockstapeln)	
	
	
Dagordning	
	

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 
2. Godkännande av röstlängden 
3. Val av två justeringsmän 
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 
5. Fastställande av dagordning 
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse 
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om 

disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
9. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna 
10. Budget 
11. Medlemsavgift och andra avgifter 
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter 
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter  
14. Val av föreningens och styrelsens ordförande 
15. Val av revisorer och revisorssuppleant 
16. Val av valberedning, tre (3) personer, varav en ska vara sammankallande 
17. Beslut om samarbete och eventuell ny gemensam ansökan till länsstyrelsen om bidrag 

tillsammans med övriga skärgårdsföreningar 
18. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens 

stadgar och som anmälts till styrelsen senast fyra (4) veckor årsmötet. 
19. Mötets avslutas 

 
 

Välkomna	
	

	
Harö	Bredband	ekonomisk	
förening	
	
harobredband.se 
	



	
Årsberättelse	för	verksamhetsåret	2015	
Harö	Bredband	ekonomisk	förening.	
	
Styrelse	och	styrelsemöten	
Under	verksamhetsåret	har	styrelsen	bestått	av	Pia	Södergren	ordförande,	Urban	Gjers	
sekreterare,	Eva	Bjurfors	ekonomi,	ordinarie	ledamöter	har	varit	Staffan	Westbeck,	Staffan	
Norlander,	Sanna	Grandien,	Sebastian	Öhman,	Ersättare	har	varit	Anders	Kjällstrand	och	
Björn	Lundman.	Styrelsen	har	haft	elva	protokollförda	möten.	
Styrelsen	har	under	året	till	största	delen	arbetat	med	att	inventera	medlemmar	och	
fastigheter	samt	arbetat	med	att	sammanställa	en	projektansökan.	
	
Medlemsavgift	
Styrelsen	beslutade	också	om	att	för	att	kunna	driva	arbetet	framåt	behövs	en	ekonomi	och	
föreslog	därför	för	årsmötet	2015	att	det	skulle	tas	ut	en	avgift	på	250	kronor	av	
medlemmarna	vilket	årsmötet	godkände.	
	
Medlemsinformation	och	medlemsrekrytering	
För	att	kunna	söka	bidrag	måste	det	finnas	ett	intresse.	Styrelsen	har	därför	under	året	
arbetat	mycket	med	att	få	så	många	medlemmar	som	möjligt.		
	
Det	område	som	föreningen	jobbar	med	är	Harö	området,	Hasselö,	Hasselkobben	och	delar	av	
Eknö.	
	
Styrelsen	utgick	från	de	som	redan	anmält	intresse	och	skickade	ut	information	via	e-post	till	
dem.	I	september	gjordes	ett	brevutskick	till	samtliga	fastigheter	i	vårt	område.	Styrelsen	har	
också	ringt	runt	till	fastighetsägare	för	att	informera	om	och	skapa	ett	intresse	att	ansluta	
fiber	till	sin	fastighet.	
När	ansökan	skickades	in	hade	föreningen	118	medlemmar.	
	
Jordbruksverket	och	stödansökan	
Under	året	har	det	hänt	en	hel	del	med	bredbandfrågan.	Bland	annat	har	Jordbruksverket	
fastställt	de	nya	förutsättningarna	för	att	få	ta	del	av	bredbandsstödet.	
	
Delar	av	styrelsen	har	varit	på	flera	informationsmöten,	både	möte	som	myndigheterna	haft	
och	möten	med	andra	bredbandsföreningar.	
Vi	har	därigenom	fått	bra	kontakter	på	länsstyrelsen	i	Stockholm	som	kommer	att	
administrera	ansökningarna	och	de	beviljade	stöden	samt	med	andra	föreningar	som	jobbar	
med	utbyggnaden	av	bredband	i	skärgården.	
	
Det	var	länge	oklart	vilka	förutsättningar	som	skulle	gälla	för	att	uppfylla	kriterierna	för	
ansökan,	först	i	slutet	av	augusti	var	det	klart.	
	
Projektplan		
Hela	styrelsen	men	främst	Björn	och	Staffan	W	har	gjort	ett	jättejobb	med	att	ta	fram	underlag	
för	att	kunna	sätta	ihop	ansökan	till	Jordbruksverket.	Kartmaterial	har	tagits	fram	och	en	
inventering	över	fastigheter	har	gjorts.	Björn	Lundman	är	projektledare.	
	
	
	



Framtagande	av	ansökan.	
Det	finns	vissa	grundkrav	för	att	bli	berättigad	till	stöd.	Det	finns	en	poängskala	som	ska	
uppfyllas,	bland	annat	får	man	bara	tillgodoräkna	de	som	är	bofasta	hushåll	med	
mantalsskrivna	personer.	När	sedan	stödpengarna	delas	ut	får	man	bidrag	för	alla	fastigheter	
som	vill	ansluta	sig.	Under	förutsättning	att	85%	av	de	bofasta	hushållen	ansluter	sig	uppfyller	
föreningen	kravet	på	full	poäng,	vilket	det	gör	idag.	
	
Inlämnad	ansökan	
Den	30/9	2015	lämnade	Harö	bredbandsförening	in	ansökan	om	att	få	ta	del	av	de	
bredbandspengar	som	tilldelats	Stockholm,	det	är	totalt	157	miljoner	som	kommer	att	delas	
ut	fram	till	2017.	Tilldelningsbeslut	är	tänkt	att	tas	fyra	gånger	per	år	med	början	i	andra	
kvartalet	2016.	
	
Bankkontakter	
Kontakt	och	konto	har	etablerats	med	Swedbank.	Där	har	vi	fått	lånelöfte	för	föreningen	som	
helhet	men	också	lånevillkor	för	de	hushåll	som	eventuellt	behöver	låna	till	insatsen.	
	
	
Harö	den	2	juni	2016	
	
	
	
Harö	Bredband	styrelse	gm	
Pia	Södergren	
	
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomi 2015  
 
 
Harö Bredband Ekonomisk Förening (769627-5630)  
 
IB                   - kr  
kostnad swedbank   -    312,50 kr  
intäkter medlemmar  * 119  29 750,00 kr  
kostnad utskick/porto   - 2 958,00 kr  
kostnad ändring bolagsverket  -    900,00 kr  
kostnad webbadress   -    506,25 kr   
kostnad posteftersändning   -      70,00 kr  
UB    25 003,25 kr  
 
 
* 119 betalande varav 1 är obebyggd fastighet 
	
	


