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Dagordning
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Mötet öppnas

§2

Val av ordförande för mötet och anmälan av protokollförare

§3

Val av två justeringspersoner för mötet

§4

Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
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Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

§7

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt hur
vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

§8

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter

§9

Fråga om arvode till styrelsens ledamöter och revisorer

§10

Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår

§11

Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter

§12

Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter

§13

Val av föreningsordförande

§14

Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

§15

Val av valberedning och sammankallande

§16

Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämma

§17

Mötet avslutas

Välkomna
Styrelsen för Mokällan Fiber Ekonomisk Förening

Kort sammanfattning av verksamhetsåret.
Styrelsen har under verksamhetsåret 1/7 - 15 till 30/6 -16 haft 13 protokollförda
sammanträden. Där till har det varit medlemsmöten och avtalsskrivningshelg och kväll.
Arbetet för styrelsen var till en början inriktat på att slutföra ansökning av pengar hos
Regionförbundet och Kalmar Kommun för byggandet av fiber. När vi fått dessa delar på plats
så började jobbet med dels att få alla som meddelat intresse i att investera i fiber att nu vara
delaktiga i en planerad investering. Den andra delen var att ta fram och underteckna
markägaravtal, gå igenom och söka nödvändiga tillstånd samt upphandla entreprenader för
byggnation. Gräventreprenaden togs hem av H Nordström i Kalmar AB. Till detta så har
också föreningen av skatteverket ansökt att bli momspliktig verksamhet, vilket innebär att vi
får avdragsrätt av momsen på investeringen. Kontakter med 6 olika banker har tagits för
finansiering av investering, där Ålems Sparbank är bästa alternativet. Men för att få hem ett
bankintresse har vi lagt mycket tid på att få Kalmar Kommun att ta beslut om
kommunalborgen för vårt fiberprojekt. Kontakter har tagits med fyra olika
kommunikationsoperatörer för att efter byggnation driftsätta fibern. Alla delar fanns nu på
plats för att under efterkommande (innevarande) verksamhetsår genomföra
fiberbyggnationen.
Den ekonomiska förvaltningen har hanterat några händelser. Den viktigaste var avtalet med
Kalmar kommun. Det var budgettekniskt för deras del fördelaktigast att det blev utbetalt på
2015 totalt 340 000 kr.
Styrelsens firma tecknas utöver styrelsen som helhet, varför sig av ordförande Per-Göran
Sigfridsson och kassör Mats Karlsson.
Förvaltningsberättelsen är i alla delar inte färdig än. Men kontakta Per-Göran Sigfridsson om
ni vill få den hemskickad i sin helhet inför stämman. Vi kommer också att ha ett exemplar i
Lenas Gårdsbutik i Lilla Vångerslät för påseende för den intresserade. När de är tillgängliga
meddelas per sms och hemsida.

