
Eksta fiber ekonomisk förening 
 

 
Protokoll fört vid extra föreningsstämma med Eksta fiber förening, torsdagen den 3:e 
januari 2013 kl. 19.00 i Eksta bygdegård. 
Närvarande: 60 -talet medlemmar. 
 
§ 1       Mötet öppnas 

Ordförande hälsade de 60-talet närvarande välkomna och förklarade det utlysta extra 
årsmötet öppnat. 
 

§ 2 Godkännande av dagordning 
Utsänd och presenterad dagordning godkändes. 
 

§ 3 Val av ordförande 
Till mötesordförande föreslogs och valdes Eivind Söderström. 
 

§ 4 Val av protokollförare 
Till mötessekreterare föreslogs och valdes Bengt Harrsjö. 
 

§5  Val av justeringspersoner 
Till justeringsmän föreslogs och valdes Jan-Ola Persson och Bernt Jakobsson.   
 

§ 6 Fråga om stämman blivit stadgeenligt kallad  
 Beslutades att: Kallelsen har delgivits i laga ordning. 
 
§ 7 Upprättande och godkännande av stadgarnas 4 § Medlemskap 
 Ordförande presenterade styrelsens förslag och lämnade därefter ordet fritt. 
 Föreslogs att följande mening i förslaget skall strykas; ”Om en fastighet har flera delägare 

kan endast en av delägarna vara formell medlem”. 

 

 Beslutades i enlighet med förslaget. Den nya lydelsen i § 4 är följande; 
 Till medlem kan antas sökande som äger fastighet, bostad eller anläggning inom förening-

ens verksamhetsområde, som utgörs av Eksta socken med omnejd. I egenskap av medlem, 
väntas du följa föreningens stadgar och beslut, samt bidra till förvekligandet av föreningens 
ändamål. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen, på av föreningen till-
handahållet formulär. Ansökan om inträde prövas och beslutas av styrelsen. 

 

§ 8 Upprättande och godkännande av stadgarnas § 5 Medlems åliggande 
 Ordförande presenterade styrelsens förslag och lämnade därefter ordet fritt. Då inga andra 

förslag förelåg; 
 
 Beslutades att: I enlighet med styrelsens förslag. Den nya lydelsen i § 5 är följande; 

Varje medlem skall betala fastställda insatser och avgifter, samt följa föreningens stadgar 
och beslut. Medlem är skyldig att aktivt söka information för att säkerställa den egna 
informationen om utvecklingen i föreningen. Om betalning från medlem uteblir vid 
upprepade tillfällen har styrelsen rätt att utesluta medlemmen. Medlem är skyldig att efter 
egen omständighet och förmåga, aktivt medverka i genomförandet av fiberprojektet.  
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§ 9  Upprättande och godkännande av stadgarnas § 6 Medlemsinsats 
 Ordförande presenterade styrelsens förslag och lämnade därefter ordet fritt. Ett antal olika 

frågor besvarades. Föreslogs; att texten om återbetalning av betald insats skall kvarstå, samt 
att den sista meningen i styrelsens förslag stryks. Efter röstning om framförda förslag; 

  
 Beslutades att: I enlighet med förslaget, att stryka den sista meningen i föreslagen text, 

samt att i övrigt godkänna styrelsen förslag till ny skrivning. Den nya lydelsen i § 6 är 
följande; Varje medlem skall delta med en insats som är lägst 200 kr och högst 34 000 kr per 
av medlemmen inom verksamhetsområdet ägd fastighet, bostad eller anläggning. Insatsens 
storlek beslutas av föreningens styrelse. Insatsen skall betalas när medlemskap har beviljats.  

 Med avsteg från huvudregeln i 4 kapitlet 1§ lag (1987.667) om ekonomiska föreningar 
återbetalas inte erlagd medlemsinsats. 

 

§10 Fastställande av styrelsens beslut om medlemsinsats 
 Ordförande presenterade styrelsens förslag och lämnade därefter ordet fritt.  
 Frågan om justering av tidigare beslut föranledde flertalet inlägg. Föreslogs att alla anslutna 

medlemmar i Brf. Enebackens skall betala en insats om 17 000 kr, mot styrelsens förslag 17 
000 kr + 6 000 per ansluten medlem. 

  
 Beslutades att: I enlighet med styrelsens förslag och i övrigt beslutades följande insatser; 
 Bostad/Fritidshus 17 000 kr per bostad 
 Bostad/Fritidshus med flygelbyggnad 17 000 kr + 6 000 kr  
 Bostad/Fritidshus på ofri grund 17 000 kr 

  
 Brf Enebacken 17 000 kr + 6 000 kr per ansluten lägenhet  

 Fritidsabonnemang 21 800 kr + 8 000 kr för ytterligare byggnad/lägenhet inom samma 
fastighet.  

  
 Vilande anslutning (bostad/fritidshus) 21 800 kr, samt faktiska kostnader vid anslutning 
 Vilande anslutning flygelbyggnad 8 000 kr, samt faktiska kostnader vid anslutning 

  
 Ovanstående insatser betalas senast 31 maj. Fastighetsägare, som av någon anledning inte 

anmält sig som medlem har en sista chans, dock senast 3 veckor innan grävningen startar. 
 Anslutning i efterhand, då grävaren passerat egen fastighet 34 000 kr + faktisk kostnad.  

 
 Kommentar:  

o Till flygelbyggnad ansvarar/bekostar fastighetsägaren själv grävningen 
o Vid vilande anslutning dras fiber fram till fastighetens vägg och kopplas in när du som 

medlem så önskar 
o Medlemskap i föreningen gäller vid alla former av anslutning  

 

§ 11  Mötet avslutas  
Ordförande förklarar mötet avslutat kl. 20: 25 
 
 
Vid protokollet    Ordföranden       Justeringsmän 
 
______________     _______________                              _____________     ____________ 
Bengt  Harrsjö   Eivind Söderlund                   Bernt Jakobsson / Jan-Ola Persson 


