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Protokoll vid Västertåsjö Fiberförening ek. för. årsmöte för 
räkenskapsåret 2020 
2021-05-26 kl. 19:00–21:30 
Virtuellt möte via Teams 
 
 
 
 

1. Ordförande Marita Norkvist hälsar alla välkomna och förklarar 
årsmötet för öppnat. 

 
2. Till ordförande vid stämman väljs Marita Norkvist som i sin tur väljer 

Jörgen Lithander till protokollförare. 
 

3. Röstlängden godkänns. 
 

4. Till justeringsmän tillika rösträknare väljs Anders Pålsson samt Lars 
Montell. 

 
5. Årsstämman förklaras utlyst i behörig ordning. 

 
6. Tidigare utskickad dagordning fastställs. 

 
7. Styrelsens årsredovisning samt revisionsberättelsen. 

 
a. Årsredovisningen föredras av Anders Pålsson (bilaga 1). 

Bland de punkter som kort berörs är etapp III – en utbyggnad 
under 2020 av nätet norrut mot Norråker. Arbetet bedöms ha 
fungerat mycket bra. Vidare nämns etapp IV. En planerad, 
och delvis påbörjad, utbyggnad söderut på båda sidor av 
Tåsjön. När dessa två etapper är slutförda har föreningen i 
princip fiberlagd hela Tåsjödalen. 
Ekonomin är god och det finns inget behov att öka 
medlemsavgiften. 

b. Revisionsberättelsen har utarbetats av föreningens revisor 
Lennart Haake (bilaga 1). I hans frånvaro föredras den av 
Anders Pålsson. Haake har inget att erinra och tillstyrker 
ansvarsfrihet för styrelsen. 

 
8. Resultaträkning och balansräkning föredras av Anders Pålsson 

(bilaga 1) och godkänns av stämman. Årets resultat överförs i ny 
räkning. 

 
9. Stämman beslutar ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret. 
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10. Arvode till styrelseledamöterna och revisorerna under kommande 
verksamhetsår beslutas bli som under föregående år, dvs. inget 
arvode utgår. 

 
11. Medlemsavgifter till föreningen kommande verksamhetsår beslutas 

bli oförändrade. 
 

12. Till ordförande väljs Eva Pettersson (1 år) 
 

13. Till styrelseledamot väljs: Anders Pålsson (omval, 2 år), Jörgen 
Lithander (omval, 2 år), Eva Pettersson (nyval, 2 år) samt Kristina 
Widborg Ahlstrand (nyval, 2 år). (Jan-Sören Lindh valdes vid förra 
årsmötet till styrelseledamot på 2 år, varför han fortfarande har 1 år 
kvar). 
 
Till styrelsesuppleant väljs Erik Persson (nyval, 1 år). (Lars Montell 
valdes vid förra årsmötet till styrelsesuppleant på 2 år, varför han 
fortfarande har 1 år kvar). 
 

14. Till revisor väljs Lennart Haake (omval, 1 år) 
 

15. Till valberedning väljs Gudrun Andreasson (nyval, 1 år, 
sammankallande) och Clas Göran Sundkvist (nyval, 1 år). Stämman 
ger dessutom styrelsen delegation att utse en tredje person (1 år). 

 
16. Anders, Jan-Sören och Kristina informerar om bakgrund och nuläge 

för etapp IV. Föreningen bygger ett accessnät och Tåsjöbergets 
Fritidsanläggningar ek. för. (TFA) bygger ett ortssammanbindande 
nät för sträckan Hundviken–Tåsjöedet samt via sjökabel även på 
den södra sidan av Tåsjön. Dialog och samarbete sker löpande 
mellan föreningarna. 
  
Upphandlade entreprenörer för föreningens accessnät är: Telia 
Sverige AB (kommunikationsoperatör), Swerock AB (mark- och 
kabelarbeten) samt Ålrajt Information AB (material och installation). 
TFA har i sin tur upphandlat Mats Sundelin Entreprenad AB (mark- 
och kabelarbeten) samt Optera AB (Material och installation). 
Grävningsarbeten är påbörjade på flera ställen likaså borrningar 
under vägar. Samtidigt pågår ett omfattande arbete med information 
i syfte att öka anslutningsgraden. Bland annat deltog Jan-Sören och 
Anders den 15 maj i en informationsrunda kring Tåsjön. Stopp 
gjordes i Skansnäset, Brattbäcken, Kyrktåsjö, Tåsjö Östra och 
Lövvik. Insatsen bedöms som nyttig och mycket lyckad. 
 
Efter slutfört arbete beräknas de fyra etapperna totalt resultera i cirka 
400 anslutna fastigheter. Årsmötets ser positivt på utökningen som 
också stärker föreningens position i det framtida arbetet med externa 
kontakter och förhandlingar. 
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17. Den avgående ordföranden Marita tackar för visat intresse, önskar 
den nya styrelsen lycka till och förklarar mötet för avslutat. 
 
 

 
 
Jörgen Lithander, protokollförare Marita Norkvist, ordförande 
 
 
 
 
Anders Pålsson, justerare Lars Montell, justerare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilagor 
 
Bilaga 1: Årsredovisning, revisionsberättelse, resultat- och balansräkning 
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