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Inbjudan till ordinarie föreningsstämma 2018 i HolmedalsNet Ekonomisk förening 

Torsdag 7 juni kl. 19:00 i Holmedals församlingshem 

Kaffe och fika serveras. Välkomna önskar styrelsen! 

Dagordning på föreningsstämman 

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. 

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. 

GDPR – behandling av personuppgifter 
Nya dataskyddsregler (GDPR) börjar gälla 25 maj 2018. 
HolmedalsNet måste för att kunna sköta sina åtaganden 
gentemot sina medlemmar lagra namn, personnummer, 
telefonnummer, fastighetsbeteckning, anslutningsa-
dress, postadress och där så önskas från medlemmens 
sida även e-postadress för en mer ekonomisk hantering 
av fakturor och informationsutskick. 
Har du frågor som rör behandlingen av dina personupp-
gifter går det bra att kontakta HolmedalsNet. 

Verksamhetsberättelse för 2017 
Fibernätet inom HolmedalsNets område har generellt 
fungerat väl under året. Några planerade avbrott har det 
varit i samband med att Ellevio har markförlagt en del av 
elnätet i området. Ett längre avbrott startade en lör-
dagskväll i februari då noden i Fölsbyn gick ner efter ett 
oplanerat strömavbrott. Den kom inte igång förrän vid 
middagstid på måndagen då jourtelefonen var felkopp-
lad. Föreningen påtalade till Årjängs Nät och Telia att åt-
gärder måste vidtas för att säkra en snabbare hantering 
vid avbrott framöver. 
Det låga vattenståndet kvarstod även under 2017 men 
åtgärdsarbetet vid landfästena verkar ha haft avsedd 
verkan och under våren åtgärdades ytterligare ett par 
platser där sjökabeln var synlig, förhoppningsvis de sista. 
Under hösten började vattennivån i Stora Le höjas och 
den regn- och snörika vintern kommer troligen hålla ni-
vån uppe även framöver.  
Sexton nya anslutningar har tillkommit under 2017. Av 
dessa har åtta gjorts i samarbete med Ellevio när de 
markförlagt sitt elnät, främst i Fölsbyn och Dusserud. Till 
hus där Telia har tagit bort sitt kopparnät har fyra an-
slutningar tillkommit. Tre anslutningar har gjorts till ny-
byggnationer och en anslutning till hus som bytt ägare 
och tidigare saknat fiber. 
Arbetet med ledningsrätt har legat ganska stilla under 
året men kartmaterial har tagits fram och frågan har av-
handlats på Nordmarkens Fibers möten. SN-Fiber som är 
första förening att ansöka skickade in sin ansökan under 
hösten men det verkar dra ut på tiden och Lantmäteriet 
har även ändrat sina rutiner så att det blivit besvärligare 
än det tidigare antagits. 
Sammanslagning av de sex föreningarna i Nordmarkens 
Fiberförening har också diskuterats under året. Under 
hösten tillsattes en utredningsgrupp med representan-
ter från de olika föreningarna (HolmedalsNet, Karlanda 
Fiber, SellNet, SN-Fiber, TöckNet och Vatt-Net). Deras 
uppdrag är att utreda frågan och komma med ett even-
tuellt förslag till samgående. Föreningarna får därefter 
ta ställning på kommande stämmor. 
På föreningsstämman gjordes ett intentionsbeslut att 
säga ja till sammanslagning med de andra föreningarna i 
Nordmarkens Fiberförening (Karlanda Fiber, SellNet, SN-
Fiber, TöckNet och Vatt-Net). 
Frågan om gruppavtal har legat lågt men i slutet av året 
kom indikationer från Telia på att reglerna ändrats och 
Nordmarkens Fiber tillsatte en grupp för att kolla på frå-
gan återigen.  
I övrigt har det varit några styrelsemöten i föreningen 
och i Nordmarkens Fiberförening en gång i månaden där 
HolmedalsNet medverkar med representant. 
Ekonomiadministrationen sköts externt i samarbete 
med de övriga föreningarna men kvarstår gör ändå en 
del vad gäller att svara på frågor, administration, drift-
status, offerter, markavtal och så vidare. 


