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Föreningsstämma Landsbygdsnät i Tranemo, Ekonomisk förening. 
 
Datum 2018-04-25 kl. 19.00 

 

Plats Dalshov Dalstorp 

 

 

1.  Godkännande av röstlängd. 

Röstlängden kommer att godkännas om behov uppstår.  

 

2.  Val av stämmans funktionärer: 

Till mötesordförande valdes Stephan Bergman. 

Ordförandens val av protokollförare var Kent Halldén. 

Som protokolljusterare valdes Eddie Heman. 

Som rösträknare valdes Sam Allen om votering begärs. 

 

3.  Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning. 

Stämman ansåg att kallelse har gått ut i stadgeenlig ordning. 

 

4.  Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

5. Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner 

Landsbygden runt Ljungsarp, Nittorp, Ölsremma, Hulared och Dalstorp. 
Under året har vi fortsatt projektet med fiberinstallationer i Ljungsarp och Ölsremma, som 
anslöts till noden i Ljungsarp.  Horshaga – Björstorp anslöts också till samma nod. Byarna 
runt Grimsås anslöts till noden där i samhället. Stora delar av bygden runt Nittorp anslöts till 
noden där.  
I stort har arbetet flutit på bra utan större problem. Vi har följt tidplanen och budgeten ser 
ut att hålla. Under första halvåret 2018 ska vi kunna avsluta projektet. 
 
Uddebo. 
Projektet med fiberinstallation i Uddebo med omgivande landsbygd har påbörjats. 
Arbetsgrupp har bildats, avtal med abonnenter är tecknade och upphandslingunderlag har 
tagits fram enligt LOU.  
 
LiT i siffror. 
Nu mer än 1540 abonnenter 
Hittills 510 km grävt.  
Investeringen hittills 48,5 miljoner 
Återstående 7,0 miljoner 
Eget arbete cirka 10 000 timmar 
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Bidrag. 

Vi har beviljats bidrag på 19,4 miljoner från Jordbruksverket. Inklusive etappen Uddebo. 
Sparbanken Tranemo  har bidragit med 1,2 miljoner. 
 

Kommunen. 

• Möte med kommunen 17/12 2014 

• Förslag samverkansavtal skickat 2015-06-06 

• Bredbandssamordnare rekryterad oktober 2016 

• Upphandling serviceavtal, dokumentation, utsättning 

• Kommunen nu upphandlat men fortfarande kvarstår avtal med föreningarna. 

• Kommunen har höjt målet om hushållens möjlighet till 100 Mbits fiberanslutning från 

90 % till 100 %  

Hushåll. 

• Tranemo har 5800 hushåll 
• 1700 hushåll på landsbygden inkl orter med mindre än 200 invånare 
• LiT kommer att ha 1600 anslutningar 
• = 28 % av samtliga hushåll 
• = 60% inräknat tätorterna Dalstorp, Grimsås, Ljungsarp, Ambjörnarp, Uddebo och 

Nittorp 
.Tranemobostäder. 

• 812 lägenheter, varav flertalet inte är fiberanslutna 

• Beslut i KF att alla lägenheter ska anslutas med fiber. 

• LiT finns på flera orter med fiber där annan aktör saknas 

Telia. 

• Gamla tjänsteavtalet löper ut 2018 

• Vi har tecknat ett avtal med Telia om Öppen Fiber. Varje abonnent kan därigenom 

välja kollektivavtalet eller Öppen Fiber.  Det tecknades 2016 

• Detta avtal är harmoniserat med gamla avtalet och båda avtalen är nu gällande till 

2023 med samma villkor. 

• Möjlighet för medlemmarna att gå över från kollektivt till öppen fiber 2 ggr per år. 

 

6.  Framläggande av styrelsens årsredovisning. 

Förvaltningsberättelse upplästes. 

 
Flerårsöversikt   2017 2016 2015 2014 

Nettoomsättning tkr 4 969 3 027 1 966 510 
Resultat efter finansiella poster tkr 401 591 894 167 
Soliditet (%) % 62 67 87 69 

 

Intäkter, 4 974 Tkr, kostnader, 4 411 Tkr och årets vinst blev 563 Tkr samt efter finansiella 

poster 401 Tkr. Tack vare tidigare underskott utgår ingen skatt.  

Summa tillgångar 37 117 909 kr. 

 

7.  Framläggande av revisorernas berättelse. 

Revisionsberättelse upplästes. Revisorn tillstyrkte att redovisningen var gjord enligt god 

revisionssed. 

 

8.  Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning. 
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Stämman godkände den presenterade resultat- och balansräkningen. 

 

9.  Disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

 Stämman beslöt att balanserade vinstmedel samt årets vinst på 1 425 354 resp. 401 284 kr 

skall disponeras i ny räkning. 

  

10.  Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen och ledamöter. 

Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet. 

 

11.  Beslut om principer för arvoden och andra ersättningar till 

förtroendevalda.  

Stämman beslöt att behålla nuvarande ordning där inga ersättningar utbetalas. 

  

12.  Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsåret. 

Stämman beslöt att behålla nuvarande medlemsavgift på 500 kr per år. 

 

13.  Ändrade stadgar. 

De föreslagna förändringarna antogs. 

 

14.  Fastställande av antalet styrelseledamöter och -suppleanter som ska väljas. 

Antalet styrelseledamöter bestämdes till 7 och 5 suppleanter. 

 

15.  Val av styrelse på förslag av valberedningen: 

Följande funktionärer valdes: 

Ordförande:  

Stephan Bergman, Mossebo 1 år  Omval 

Ledamöter: 

Bernt Landh, Mossebo 2 år  Vald till 2019  

Kent Halldén, Dalstorp 2 år  Vald till 2019  

Lennart Haglund, Nittorp,  2 år Omval till 2020 

Sam Allen, Dalstorp 2 år  Omval till 2020 

Per-Olof Olsson, Nittorp 2 år Omval till 2020 

Eddie Héman, Ambjörnarp  2 år Omval till 2020 

Suppleanter:  

Gösta Sandström,Grimsås  Omval 2 år 

Bengt Andersson,Hulared  Omval 2 år 

Torbjörn Johansson, Ljungsarp Omval 2 år 

Tommy Börjesson, Ambjörnarp Omval 1 år 

Lennart Johansson Uddebo Nyval 1 år 

 

   

16.  Fastställande av antalet revisorer och – suppleanter som ska väljas. 

Stämman fastställde antalet till en ordinarie och en suppleant. 

 

17.  Val av revisorer, på förslag av valberedningen: 

Som revisor valdes Karl-Johan Kjöllerström. 

Till revisorssuppleant valdes Lars-Olof Petterson. 

 

18.  Fastställande av antalet ledamöter och – suppleanter till valberedningen 

som ska väljas. 
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Två ledamöter beslutades. 

 

19.  Val av valberedning, på förslag från styrelsen: 

Bo Melkersson och Marcus Gustavsson valdes till valberedning med Marcus Gustavsson som 

sammankallande 

 

20.  Eventuella motioner. 

Inga motioner var inlämnade. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Ordförande 
 
 
 
Kent Halldén   Stephan Bergman 
 
 
 
Justeras: 
 
 
Eddie Heman 


