Inbjudan till ordinarie föreningsstämma 2019 i HolmedalsNet Ekonomisk förening

Torsdag 20 juni kl 19.00 i Holmedals församlingshem
Kaffe och fika serveras. Varmt 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 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 ska
disponeras.
8. Beslut om ansvarsfrihet för
styrelsemedlemmarna.
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 ska 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. Information om vad som är på gång.
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.

Verksamhetsberättelse för 2018
Fibernätet inom HolmedalsNets område har
generellt fungerat väl under året.
Tolv nya anslutningar har tillkommit under
året.
Det låga vattenståndet återkom även under
2018 och nu på rekordlåga nivåer så sjökabel
var synlig.
Till stamnätets ledningsrättsansökan har de
flesta av de markupplåtelseavtal som saknats
ordnats under året. Föreningens eget nät
håller på att mätas in och nu återstår att
uppdatera föreningens markupplåtelseavtal
för att minska behandlingstiden och
kostnaderna hos Lantmäteriet för föreningens
egen ledningsrätt.
Sammanslagningen av de sex föreningarna i
paraplyorganisationen Nordmarkens
Fiberförening avvaktas det med i väntan på att
föreningarnas egna ledningsrätter ordnas.
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, nyanslutningar,
ledningsrätt och så vidare.
Föreningen ägs gemensamt av medlemmarna
via 336 insatser á 17 600 kronor där varje
insats motsvarar en anslutning. Till några
företag och Årjängs kommun har föreningen
sålt tjänsten fiberinkoppling och de är då inte
medlemmar utan kunder i föreningen, totalt
elva stycken. Ytterligare tolv anslutningar finns
i flerbostadshus. Totalt fanns den 31
december 2018 sammanlagt 359 anslutningar
till fibernätet varav några vilande.

