
Dagordning / Föredragningslista 

I fiberföreningen har arbetet nu kommit till ett avgörande vägskäl. Det är nämligen dags att låta före-

ningens medlemmar i demokratisk ordning besluta om startsignal för fiberdragning. Startsignalen inne-

bär att stämman beslutar vilken entreprenör som ska utföra arbetet samt storleken på den insatsavgift 

föreningens medlemmar ska erlägga för att finansiering ska kunna ske. Styrelsen kommer under stäm-

man presentera förslag med yrkande på stämmans bifall. Det är viktigt med en god uppslutning denna 

dag som, om stämman så beslutar, blir startskottet för grävningsarbetet. 

 

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska 

följande ärenden behandlas: 

1. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman. 

2. Godkännande av röstlängden. 

3. Val av två justeringspersoner. 

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 

5. Fastställande av dagordningen. 

6. Beslut av entreprenör för fiberarbetet 

7. Beslut om insatsavgift.  

8. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 

9. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets 

vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

11. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 

12. Årsavgift och andra avgifter. 

13. Val av styrelseledamöter, av dessa en ordförande samt styrelsesuppleanter 

14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant. 

15. Val av valberedning, två 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 stämman. 

 

Endast medlemmarna i TKF Fiberförening enligt avprickad röstlängd har rösträtt. 

Övriga intresserade fastighetsägare i området som ännu inte är medlemmar inbjuds 

också men äger ingen rösträtt. I stämmolokalen finns ansökningsblanketter för icke medlemar. 
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Inte medlem? Varför Fiber? 
 
I dagens samhälle sker allt mer på internet, vi betalar 

räkningarna och handlar, vi kommunicerar med 

myndigheter och vänner via internet, vi hyr film och 

utbildar oss. I samband med denna utveckling är det 

viktigt att landsbygden håller sig attraktivt för 

människor och företag. Då det kommersiella värdet 

inte är detsamma här som i städerna så är det upp till 

oss som bor här att tillsammans med kommunen göra 

bygden attraktiv. 

 

Med fiber får vi en uppkoppling som är framtidssäker 

och som hanterar bredband, telefoni samt tv och detta 

till ett väsentligt lägre pris per månad än det man 

betalar idag.  

Genom en snabb och stabil bredbandsuppkoppling 

finns även möjlighet att koppla in larm och andra typer 

av tjänster som till exempel trygghetslarm och 

fjärrsjukvård. 

Lägesbeskrivning 

TKF Fiberförening blev registrerad i Bolagsverket 23 

december, har på mycket kort tid lyckats med bedriften 

att få förtroendet från ca 150 medlemmar att förverkliga 

föreningens mål att skapa ett modernt fiberbredband i 

vår bygd. 

Kanske är det ett rekord i Sverige att på endast tre må-

nader informera alla fastighetsägare och fatta så 

många beslut som krävs för att möjliggöra detta fiber-

projekt som med sina fiber förgrenar ut sig över en 

drygt fem mil lång sträcka. 

Vad som drivigt styrelsen så hårt är Vattenfalls plane-

rade start av luftburen el som skall grävas ner i marken 

inom kort. 

Att i det sammanhanget få ner fiber i samma schakt är 

naturligtvis det enda rätta samtidigt som båda parter 

blir vinnare. Att få både el och data- telekommunikation 

under mark gör också vår bygd betydligt mindre sårbar 

vid stormar som Gudrun och Per till exempel. 

Vad som också glädjer styrelsen är det stöd som Borås 

Stads IT-strateger tillsammans med Västra Götalands-

regionen ställt upp med, vår fiberförening blir nu en 

pionjär för övriga föreningar i kommunen som de kan 

dra lärdom utav. 

 

Föreningen har också beviljats ett startstöd från Leader 

Sjuhärad på 20000 kronor till informations och mötes-

verksamhet mm, som gör den ekonomiska tillvaron 

lättare för vår förening. 

Som ordförande i TKF är jag tacksam för den kapacitet 

som vår interimsstyrelse besitter. 

Att när som helst på dygnet kunna lasta på dessa 

glada kämpar olika uppdrag har aldrig möts av protes-

ter och därför ser nu vår vision att få ett fiberbredband 

av toppklass ut att förverkligas. 

Förmodligen på samma sätt kände sig de pionjärer 

som på 1900-talets första hälft via elföreningar byggde 

våra första elnät, även vi blir på detta sätt historiska. 

Även vi boende i glesbygd får nu via fiberbredband 

samma infrastruktur som de tätortsboende. 

Med denna första lägesbeskrivning vill jag tacka er 

alla, medlemmar och styrelsekamrater för era ideella 

arbetsinsatser. 

Vänligen, 

Åke Jansson – Ön Tärby. 

Tärby kyrka är medlem 

Med fiber får kyrkan en säker 

och stabil uppkoppling som 

bland annat kan används för att 

hantera värmesystem och larm. 

Frågor? 

Åke Jansson (Ön) 

Tel: 0705-424865 


