
 

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 2015 
FÖR 

HARÖSKÄRGÅRDENS BREDBAND EKONOMISK 
FÖRENING 

 
 
 
Dag: lördagen den 23 maj 2015  
Tid: kl. 12:00 (efter att Byalaget har avslutat sin årsstämma)  
Plats: Skolan i Harö by (vid klockstapeln)  
 
 
Förslag på 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. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som 
anmälts till styrelsen senast fyra (4) veckor före årsmötet.  

18. Mötets avslutas  
 
Välkomna!  
	
	
	
	
	
	



 Harö Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning 
för 2014  
 
Verksamhet under året  
Den 29 november 2013 lämnade Harö Bredband Ekonomisk Förening in ansökan in till Länsstyrelsen i Stockholm om stöd till 
utbyggnad av bredband på Harö och kringliggande öar. Länsstyrelsen meddelade i det skedet att villkoren för den kommande 
perioden skulle beslutas först i mars 2014 och att beslut rörande gjorda ansökningar troligen skulle ske först i oktober 2014. Det 
visade sig att den tidplanen inte höll.  
Styrelsen beslutade att avvakta myndigheternas fastställande av villkoren för den nya programperioden innan något mer gjordes med 
den ansökan som lämnats in. Först i juni 2014 beslutade regeringen om bredbandssatsningen inom ramen för det nya 
Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020 och som därefter blev granskat och godkänt av EU-kommissionen. Under hösten 2014 tog 
Jordbruksverket fram villkoren för den nya programperioden vilket innebar i flera delar helt nya förutsättningar. Styrelsen har 
löpande inhämtat information från arbetet i andra bredbandsföreningar i skärgården och då framför allt bredbandsföreningen på 
Möja genom Sune Fogelström.  
Den ansökan som Harö Bredband Ekonomiska förening hade lämnat in i november 2013 kommer att behöva uppdateras. Styrelsen 
har enats om att den uppgiften bör göras före sommaren 2015 och lämnas till den nya styrelsen som väljas på kommande 
föreningsstämma.  
Vid föreningens bildande beslutades att frågan om budget skulle fastställs först när beslut om bidrag beviljats och/eller föreningen 
börjar få utgifter. Mötet beslutade vidare att inte ta ut någon avgift för 2013. Styrelsen har tillämpat beslutet även för 2014, i 
avvaktan på Jordbruksverkets beslut om de nya villkoren för bredbandsstödet, då föreningen inte haft någon verksamhet som 
inneburit några kostnader.  
 
Styrelse  
Styrelsen har efter möte om föreningens bildande den 2 november 2013 haft följande sammansättning:  
Ulrika Dackeby Ledamot Ordförande  
Pia Södergren Ledamot (vald för två år)  
Staffan Westbeck Ledamot (vald för två år)  
Staffan Norlander Ledamot  
Charlotta Sjöberg Ledamot  
Sanna Grandien Suppleant  
Sebastian Öhman Suppleant  
Styrelsen har under året hållit 1 protokollfört sammanträde. Styrelsen har därutöver via e-post informerat varandra om aktuella 
frågor inom bredbandsutbyggnaden i Stockholms skärgård och rådgjort om det fortsatta arbetet. Styrelsens medlemmar har även 
deltagit i olika informationsmöten om bredbandsutbyggnaden i Stockholms skärgård. 
 
Revisorer  
Till revisor på två år väljs Björn Lindskog och till revisor på ett år väljs Magnus Odin.  
Till ersättare på ett år väljs Dan Lindblom e sammansättning:  
 
Valberedning  
På mötet den 2 november 2013 uppdrogs åt styrelsen att ta fram tre personer med geografisk spridning som skulle få i uppdrag att 
vara valberedning inför nästa stämma. Styrelsen har inte utsett någon separat valberedning utan Ulrika Dackeby, Pia Södergren och 
Charlotta Sjöberg har fungerat som valberedning inför föreningsstämman 2015.  
 
 
 
 
 
Resultat- och balansräkning  
Då	föreningen	inte	haft	några	intäkter	eller	kostnader	så	upprättas	en	förenklad	resultat-	och	balansräkning.		
Resultaträkning Balansräkning  
Rörelseintäkter	0	Eget	kapital	0		
Summa	rörelseintäkter	0	Summa	Eget	kapital	0		
Rörelsekostnader	0	Skulder	0		
Summa	rörelsekostnader	0	Summa	skulder	0		
Årets	resultat	0	Summa	eget	kapital		
och	skulder	0		
	
	
Harö	den	16/5	2015		
______________________	______________________	______________________		
Ulrika	Dackeby	Staffan	Westbeck	Pia	Södergren		
______________________	______________________	______________________		
Staffan	Norlander	Charlotta	Sjöberg		


