
Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma
TKF Fiberförening Ekonomiska Förening
2011-12-03 Tärby

§ 1- 14

Kallade och närvarande är alla föreningens stiftande medlemmar: Eilert Franzén Tärby, Arne 
Gustavsson Komlösa, Curt och Birgitta Äsplöf Tärby, Markus Lorch Tärby, Sten och Marita Eriksson 
Tärby, Rolf Carlsson Tärby, Mikael Lönnblad Komlösa Christer Kalén Tärby, Johan och Gunilla 
Nilsson,  Andreas och Åke Jansson Tärby, Jenny, Oliver och Jimmy Bergsten Tärby, Magnus och Lotta 
Liedberg Tärby,

§1 Mötet öppnades av Lotta Liedberg som välkomnade de närvarande och förklarade mötets syfte. 

§2 Åke Jansson valdes till ordförande vid stämman.

§3 Ordföranden vid stämman anmälde Lotta Liedberg som sitt val av protokollförare.

§4 Arne Gustafsson Komlösa valdes till justeringsman.

§5 Mötet anser att kallelse och utsändande av dagordning har skett i vederbörlig ordning. Tillägg till 
dagordningen finns i form av övriga frågor.

§6 Föreningsstämman beslutade enhälligt att bilda en ekonomisk förening och anta de föreslagna
och bifogade stadgarna för TKF Fiberförening Ekonomiska Förening alternativt namn Tärby-
Komlösa-Finnekumla Fiberförening Ekonomiska förening. Samtliga närvarande tecknar sig som 
medlemmar i föreningen.

Om det föreslagna företagsnamnet (firman) inte kan godtas av Bolagsverket, beslutade
stämman att ge styrelsen fullmakt att föreslå nya företagsnamn till Bolagsverket. Det
beslutades vidare att styrelsen i samband med registreringen av föreningen ska ha rätt att vidta 
de redaktionella ändringar i stadgarna som kan bli påkallade.

§7 Föreningsstämman beslutade att för tiden fram till slutet av den första ordinarie föreningsstämman
välja fem styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter. Föreslagna att väljas är: Jimmy, Sten, 
Christer, Mikael, Åke, Lotta (suppleant), Tommy (suppleant), Magnus.

Föreningsstämman valde Åke Jansson som ordförande, Mikael Lönnblad, Jimmy Bergsten, Sten 
Eriksson och Christer Kalén som styrelseledamöter och Lotta Liedberg och Tommy Källmark som 
styrelsesuppleanter.

§8 Till revisor för tiden fram till slutet av den första ordinarie föreningsstämman valdes Gunilla 
Nilsson Komlösa och Rolf Carlsson Tärby.

§9 Åke Jansson utses till ombud/kontaktperson i förhållande till Bolagsverket (PRV) och sänder in 
registrering av föreningen och betalar in avgiften om 1 100 SEK alternativt 1400 SEK (skriftlig 
ansökan).
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§10 Mötet beslutar att insatsavgiften/medlemsavgift skall vara 100 SEK för medlemmar som nu 
inträder intill dess ordinarie föreningsstämma slutgiltigt beslutat om den årliga medlemsavgiften 
inom maxgränsen enligt stadgarna.

§11 Insatsavgiften/medlemsavgift om 100 SEK betalas av de närvarande idag till 2011-12-31 för 
inbetalning av registreringskostnad om 1 100 SEK alternativt 1400 SEK.

§12 Beslutas att fler medlemmar tas in i föreningen löpande och att avgifterna får täcka utgifterna 
enligt stadgar.

§13 Övriga frågor:
Styrelsen håller enligt tidigare kallelse sitt konstituerande sammanträde i direkt anslutning till 
detta stiftandemöte.
Mikael Lönnblad visade fibrer och rör samt karta över områdena.

§14 Mötet avslutades

________________________ __________________________
Lotta Liedberg vid protokollet Åke Jansson ordförande vid stämman

Protokollet Justerat:

__________________________
Arne Gustavsson
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