
 

  

Kallelse till Årsstämma för  

Södra Bjurtjärns Fiber Ekonomiska Förening  

Dagordning 

 §1 Mötets öppnande 

 §2 Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 

 §3 Godkännande av röstlängden. 

 §4 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 

 §5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 

 §6 Fastställande av dagordningen. 

 §7 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse 

 §8 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om 
disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

 §9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

 §10 Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 

 §11 Information om likvidation av föreningen i samband med avtalsenligt 
övertagande av nätet av IP-Only. (se bilaga på hemsidan) 

 §12 Beslut om likvidation. Styrelsen föreslår 31/10 2021 

 §13 Val av interimsstyrelse fram till likvidator godkänts av Bolagsverket 

 §14 Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller 
föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före 
stämman. 

 §15 Mötets avslutande 
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Bilaga till kallelse till Årsstämma 

 

§ 11 Information om likvidation av föreningen i samband med övertagande av nätet av IP-

Only 

• I samband med att fiberprojektet inleddes tecknades avtal med IP Only om att dessa 

som motprestation till att få överta nätet efter att detta färdigbyggts och driftsatts 

betalade in ett överenskommet belopp som delfinansiering av bygget 

• Övertagandet skulle enligt avtal ske 1 april 2021 

• Ett tilläggsavtal till den ursprungliga överenskommelsen presenterades av IPO under 

april 2021. 

• Tilläggsavtalet reglerar nytt datum för övertagandet, markägaravtal och utbetalning av 

markersättning samt skuld för IPO till fiberföreningen avseende nyttjande av fibern 

fram till övertagandedatum. 

• Avtalet undertecknades i slutet av maj av Ordf. Eric Birgersson och Proj. Ledare 

Thomas Sandström tillsammans med företrädare för IPO 

• Nytt datum för övertagande blev den 1/6 2021 

• Under 2020 preciserade IP Only några krav på föreningen för att övertagande skulle 

kunna ske. Dessa krav gällde kvalitèn på installationen inklusive några avvikelser som 

man identifierat vid ett stickprov på anläggningen 

• Dessa har åtgärdats av styrelsen under andra hälften av 2020 och första halvåret 2021. 

• Förutom ovanstående har IP Only krävt att ytterligare ett flertal markupplåtelseavtal 

tecknas mellan föreningen och berörda markägare. Detta utökar antalet avtal från 109 

till 283. Arbetet med utsändning av tillkommande 174 avtal pågår och ett 

godkännande från berörda markägare är en förutsättning för att föreningen skall kunna 

avvecklas. 

• Styrelsen kommer att föreslå likvidator samt sända in nödvändig dokumentation till 

Bolagsverket. 

• När likvidatorn är godkänd övertar denne drift av den ekonomiska föreningen och 

genomför de åtgärder som krävs för att föreningen skall kunna avvecklas 

• Styrelsens bedömning är att fiberföreningen skall kunna avvecklas utan att ytterligare 

uttaxering till medlemmarna behöver göras 

• Om ovanstående kan genomföras som planerat kommer detta att bli föreningens sista 

stämma. Medlemsavgift till föreningen samt serviceavgift kommer också givetvis att 

upphöra. 

 

 


