
Hej alla medlemmar i HolmedalsNet Ekonomisk förening! 

Under fjolåret driftsattes fibernätet och det fungerade för det mesta bra förutom för några få anslutningar som 

fick vänta oskäligt länge. Vi undersökte även möjligheten till ett gruppavtal med tripple-play-paket (bredband-

telefoni-TV), men intresset från tjänsteleverantörerna var lågt och vi fick in ett svar av totalt cirka 10 

förfrågningar. Det var från Boxer och det skickades ut i början av 2016 till de flesta medlemmar med mailadress 

(200 stycken) och totalt dryga 1000 stycken inom Nordmarkens Fiber. Antalet svar som krävdes för att gå vidare 

var 300 och vi vet inte om det berodde på bindningstiden (36 månader) eller att de flesta sitter med Telia som 

var orsaken till att bara 30 intresseanmälningar kom in från de sex föreningarna inom Nordmarkens Fiber. 

Aktuellt i dagsläget är ledningsrätt som vi kommer ta upp på övriga frågor samt offerter till de som inte var med 

från början och där har Årjängs Nät precis tecknat nya avtal med de som ska sköta entreprenaden. 

Aktuell driftstatus: www.arjangsnat.se (vid fel på fibern kontakta den tjänsteleverantör ni valt) 

Föreningsinfo kommer framöver att finnas på: www.nordmarkensfiber.se 
 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2016 i HolmedalsNet Ekonomisk förening 

Torsdag 16 juni kl. 19:00 i Holmedals församlingshem. Vi bjuder på fika. 

Stadgeenliga ärenden enligt paragraf 16 i utdrag nedan. 

På övriga frågor kommer vi ta upp angående ansökan om ledningsrätt hos Lantmäteriet. 

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. 

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 

2. Godkännande av röstlängden. 

3. Val av två justeringsmän. 

4. Fråga om stämman har blivit utlyst i behörig ordning. 

5. Fastställande av dagordningen. 

6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen. 

7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den 

fastställda balansräkningen skall disponeras. 

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 

9. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer. 

10. Budget. 

11. Medlemsavgift och andra avgifter. 

12. Val av styrelseordförande. 

13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 

14. Val av revisor(er) och revisorssuppleant. 

15. Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande. 

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen 

senast fyra veckor före årsmötet. 

§ 17 RÖSTRÄTT 

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 6 dock maximalt 10 röster. Likaledes kan den 

som är ombud genom fullmakt utöva rösträtt för högst 10 medlemmar. 

§ 18 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN 

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker via e-post och/eller genom 

brev med posten till samtliga medlemmar samt anslås på föreningens hemsida. Kallelse till föreningsstämma skall innehålla 

uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelse skall ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två 

veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma. Då kallelse gått ut till 

föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom e-post eller brev. Andra meddelanden 

från styrelsen distribueras med e-post eller SMS samt anslås på föreningens hemsida. I den mån enskild medlem inte kan 

nås via digitala media skall ordinarie postgång användas. 

/Styrelsen för HolmedalsNet Ekonomisk förening 

http://www.arjangsnat.se/

