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 Rapport från Årsstämma 2020
 Föreningen höll den 22 april 2020 årsstämma för verksamhetsåret 2019. På grund av utvecklingen av

Corona - pandemin genomfördes stämman som telefonmöte. Tyvärr lockade den inte särskilt många
deltagae, endast totalt 19 personer anslöt sig till stämman via telefon.

Föreningens ordförande Christer Eliasson hälsade alla välkomna till årsstämman som är ett avslut av
ytterligare ett lyckosamt verksamhetsår. Han blickade också framåt genom att beröra det faktum att
föreningen har fått möjlighet att förlänga vårt utbyggnadsprojekt, som ännu inte formellt är stängt.
Projektavslut hade planerats till halvårsskiftet 2020, men pga. att det finns projektmedel kvar att
fördela inom Västra Götaland, har föreningen getts möjlighet att inkludera även framtida förtätningar i
det bidragsfinansierade projektet. Projektet är därmed förlängt till 2022-12-31.

Det innebär att icke - anslutna fastigheter som fortfarande finns inom vårt verksamhetsområde
kommer att få ytterligare chans att bli anslutna med bidrag. Vi kommer preliminärt att genomföra två
kompletteringsprojekt - ett 2021 och ett 2022. Om du hör intresse från ägare till icke - anslutna
fastigheter ska du därför uppmana dem att kontakta föreningen direkt!

Beslut togs också kring årsavgifter och en lägre återbetalning av insats i samband med
avskrivning.Det är en fråga som är lite komplicerad och som kräver sitt eget medlemsbrev, så
information om detta kommer inom kort - troligen tillsammans med att vi kan publicera ett justerat
protokoll från årsstämman.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar avslutar ordföranden med att framföra ett stort och varmt tack
till Bo Johansson, Brismene som nu avgår, för hans långa tjänstgöring som styrelseledamot. Bo har
gjort stora insatser i den ursprungliga Börstig och Brismene Bredband - föreningen, under
sammanläggningsprocessen samt vid uppstarten av Fiber Falbygden med mera.

Stig Fagersson, Trädet, framför en uppskattande hälsning från en Trädet - medlem som tycker att vårt
nät är riktigt bra, snabbt och stabilt när man nu tvingas arbeta hemifrån, jämfört med vad man är van
vid på jobbet inne i Falköping.

Elsa Arnesson, Humla, framför liknande uppskattning från sin dotter som normalt jobbar i London,
mycket med videomöten som omfattar kontakter med hela världen. Hon uppskattar också
tillförlitligheten och stabiliteten i vårt nät och rankar det högt, t.o.m. bättre än amerikanarnas.
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Dessa uppskattande ord ska alla våra medlemmar ta till sig - vi är alla stolta delägare i vårt fina
fibernät.

Sekreterarens utsikt på årets föreningsstämma var en aning annorlunda än normalt. Det blev ett
telefonmöte för att minska Corona - smittorisken!
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