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 Rapport från en stämma
 

Torsdag kväll 2021-04-22 genomfördes årsstämma i Fiber Falbygden ekonomisk
förening. Återigen, liksom förra året, fick föreningens ordförande Christer Eliasson hälsa
medlemmarna välkomna till en något annorlunda stämma, som pga. av restriktioner i den
pågående pandemin behövde genomföras per telefon. I sitt inledningsanförande uttryckte
han också en förhoppning om att det inte ska behöva bli en tredje gång med stämma per
telefon. Vi får alla hoppas att föreningen kan kalla till stämma 2022 och då till ett fysiskt
möte, när allt är "som vanligt igen". 

Han konstaterade också att trots restriktioner har arbetet i föreningen fungerat väl,
styrelse- och byggmöten har kunnat genomföras digitalt. Föreningen har också en god
bemanning av förtroendevalda, där man kompletterar varandra på ett bra sätt med olika
kompetens. 

Årets stämma lockade 21 deltagare. Handlingar till stämman, som delgivits
medlemmarna 2021-04-16, gicks igenom. Kommentarer kring den genomgången
kommer att framgår av protokoll från stämma som presenteras på föreningens hemsida
www.fiberfalbygden.se då det är fullständigt undertecknat. 

Frågan var fri på varje punkt i föredragningslistan och under genomgången väckte
deltagarna frågor kring: 

-  antal ledamöter i styrelsen. Frågan ställd med anledning av att föreningen har 6
styrelseledamöter och fyra suppleanter, dvs. inte ett ojämt antal som annars är brukligt i
en förening. Ordföranden besvarade frågan, och konstaterade att styrelsen fram till förra
årets stämma bestod av 11 personer, ett utökat antal jämfört med tidigare då
ursprungsföreningen Fiber Östra Falbygden var en mycket mindre förening (ca 245
medlemmar). Utökningen gjordes så att varje del av den nya större föreningen hade
någon form av representation i styrelsen, den lokala förankringen anses värdefull. Vid
förra årets stämma avgick en av styelseledamöterna och valberedningen valde då att inte
föreslå ersättare för denne. 

Styrelsen kommer sannolikt att krympa i takt med att ledamöter lämnar sitt uppdrag och
färre ledamöter bör vara tillräckligt när vi framöver går över i en förvaltningsfas i
föreningen efter det att pågående och planerad förtätningsutbyggnad är genomförda. Vid
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dessa förändringar kan så även ett ojämt antal ledamöter i styrelsen eftersträvas. 

- val av revisorer. Frågeställaren väckte frågan om någon av de föreslagna revisorerna
(nyval i år) var auktoriserad revisor. Orföranden förklarade att beslut har tagits om att det
är tillräckligt med lekmannarevisorer, detta med anledning av att de båda har en mycket
god kompetens för att utföra sitt uppdrag i föreningen. 

Frågor väcktes också i samband med information om läget i vårt pågående
förrättningsärende hos Lantmäteriet. Förtydligande i den delen kommer att framgå av
kommande protokoll från stämman. 

Innan stämman aslutades avtackades Lennart Moberg, som från och med årets stämma
har avgått ur valberedningen. I stället kunde ordföranden hälsa hans ersättare, Carita
Silow, Vistorp Brokarp, välkommen. 

Ordföranden tackade medlemmarna för ett aktivt deltagande i stämman och förklarade
stämman avslutad.
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