
Väring sydost fiber stämma 16 april 2020, 19.00 
Horns bygdegård, alt. digital anslutning 

I rådande omständigheter och med hänsyn tagen 
till deltagare, lagar och stadgar kan medlemmar 
delta i årsstämman på två sätt.  
Dels i bygdegården, där vi håller avstånd, deltar 
om vi är friska, tvättar händer och hostar/nyser i 
armvecket. Ingen servering sker i år för att korta 
mötet och undvika smittspridning av Covid-19.  
 
Det går också att ansluta sig digitalt och sitta 
hemma. Anmäl att du vill ansluta digitalt genom att 
skicka medlemmens namn och din eller ditt 
ombuds mailadress senast 11 april till 
ingela@varing.se. Bevittnad fullmakt för ev ombud 
mailas då också in. Sen får du en länk till ett 
Microsoft Team-möte, som är öppet efter kl.18.00 
så att du kan testa anslutningen innan mötesstart. 
Problem? Ring 070-3545924. Bra om du använder 
hörlur med mikrofon och att du syns i bild. 
Omröstningar kommer troligen att ske genom att 
du visar grönt papper eller plagg för ja och rött 
papper/plagg för nej. Ha färgerna till hands. 
Dagordning och aktuella dokument kommer att 
visas i Horn och i digitala rummet. Du kan ansluta 
med datorns webbläsare eller surfplatta med 
nedladdad app/Microsoft Teams.  
 
Dagordning för årsmötet 
1. Stämmoordförande utser protokollförare. 
2. Godkännande av röstlängden. 
3. Val av två justerare. 
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig 

ordning. 
5. Fastställande av dagordning. 
6. Årsredovisning och revisionsberättelse. 
7. Beslut att fastställa resultat- och balansräkning 

samt hur vinst/förlust disponeras. 
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 
9. Frågan om arvode för styrelse och revisorer. 
10. Medlemsavgift för 2020. Inriktning 2021. 
11. Val av styrelseledamöter och ersättare 
12. Val av två revisorer och ersättare 
13. Val av valberedning, 3 personer, varav en 

sammankallande 
14. Övriga ärenden, som propositioner/motioner 
15. Stämman avslutas  
 
Senast den 10 april läggs mer information ut 
på www.varing.se 
 
Kort om ekonomi och Verksamhetsplan 2020: 
Förslag: medlemsavgift 2020 100 kr/år. 
Preliminär medlemsavgift för 2021 är 100 kr. 
Serviceavgift 100 kr plus moms per månad för 

tjänster. En avgift tillkommer för kunder som begär 
brevfaktura, då det kostar mer. Autogiro/e-faktura 
införs för betalningar. 
Föreslagna arvoden: styrelsen fördelar 20000 kr 
mellan sig. Det mesta styrelsearbetet sker ideellt. 
Fakturerad timersättning kan utgå för 
administrativa uppdrag kring drift och utbyggnad, 
med 375 kr plus moms för t ex ekonomi, 
information och liknande uppdrag. Lön kan istället 
utgå med 185 kr/tim. Serviceavgift för 2020 täcker 
löpande kostnader (administration och drift) samt 
avskrivning på 25 år. De medlemmar som ej betalar 
serviceavgift får vara med och finansiera 
avskrivningar på annat sätt. 
Mer om verksamhet och ekonomi kommer på 
årsmötet. Revisorerna har granskat räkenskaperna 
och har inte funnit skäl för anmärkning. 
Verksamhetsplan 2020 
Syftet för föreningen är att fibersätta vårt 
geografiska område och bidra till 
landsbygdsutveckling samt skapa mervärden för 
medlemmarna i föreningen. Viss förtätning av 
fibernätet, med nya kunder och medlemmar, sker 
ännu men projekten Etapp 3 och Tredje chansen 
avslutas. Slutbesiktning sker av etapperna 2 och 3 
och slutrapportering förbereds inför slututbetalning 
av stöd. 
Samarbetet mellan fiberföreningar och -företag 
inom Skövde kommun fortsätter, med bland annat 
erfarenhetsutbyte och upphandlingar. Gruppen 
kallar sig Skövdebygdens fibersamverkan. Viss 
samverkan sker också med Falköpings 
fibergrupper. Väring sydost fiber deltar också i 
Byanätsforums digitala nationella träffar. 
Ett närmare samarbete planeras med Greby 
Götlunda fiberförening. Formerna för detta 
undersöks under året. 
 
 Valberedningens förslag: för 2020-21 
Val: ordförande: Ingela Eriksson (1 år),  
Styrelse: Karl-Gunnar Johansson omval 2 år, 

Klas Ahlkvist omval 2 år, Bengt-Göran 
Hammenfors omval 2 år.  

Ersättare: Emma Friberg 2 år, Carl-Gunnar 
Emanuelsson vald 2019-20 

Valda 2019-20: Gun-Britt Eriksson, Björn 
Holmgren, Kjell Nilsson.  

Revisorer: Lars Skogsberg, auktor. revisor, 
lekman.rev. Karl-Åke Hell, omval (2020) 

 ersättare: Orvar Eriksson (1 år):  
Valberedning/tillfrågade: Håkan Nyström 

sammankallande, Berit Lidell, Ingemar 
Lundgren, alla 1 år	 


