
 

 

Till årsmötet i Fiberföreningen Trilleholm – Boterstena ekonomisk förening 

Måndag den 13 mars 2017. 

Proposition 

Styrelsen föreslår att årstämman beslutar att låta föreningen träda i frivillig 

likvidation i april månad och som konsekvens härav således nedlägga 

föreningen i innevarande år. Styrelsen föreslår Truls Wiberg som likvidator. 

Bakgrund 

Föreningens målsättning, att bygga ett fibernät inom verksamhetsområdet och 

förse dess medlemmar med en fiberförbindelse är nu under fullt 

förverkligande. Fibern förväntas färdigbyggd till juni månad i år.  

Då alla anslutningsavtal, markavtal och vägsamfällighetsavtal och till sin tid 

tjänsteavtal ingås direkt mellan varje part  - utan föreningens medverkan, har 

föreningen inte längre någon funktion att fylla. 

En förlängning av föreningens liv in i 2018 innehåller inga andra arbetsuppgifter 

än att då uppkräva ytterligare medlemsavgifter för at kunna betala 

administration och revisorkostnader. Det anser styrelsen är ändamålslöst. 

 Uppnår styrelsens förslag flertal så gör vi som det står längre ner i texten 

under ”Tillvägagångssätt”.  

 Uppnår styrelsens förslag inte flertal så avgår hela styrelsen. 

 

 I den nuvarande styrelsen är Truls Wiberg, Anita Nordqvist och Alf 

Eriksson valda på två år i 2016. Erik Petterson och Mattias Rikardsson är 

valda på ett år och mottar inte omval. 

 

 Skulle medlemmarna önska att kunna teckna gruppavtal med 

tjänsteleverantörer krävs minst 50 anslutningar (45% av 112 

anslutningar). En sådan uppgift kan tillvaratagas inom ramen av 

föreningens stadgar §2. 



 För att en sådan grupp skall kunna fortsätta föreningen krävs två saker: 

 1. Att styrelsen förslag inte uppnår majoritet vid dagens omröstning och 

2. att gruppen kan ställa upp med en ny styrelse.  

 

 Skulle där uppstå en situation där de nuvarande medlemmarna önskar 

att uppträda med en röst, kan ju intresserade  snabbt bilda en ideel 

förening efter behov. 

 Medlemmarna i styrelsen ställer sitt kunnande till rådighet för 

fiberprojektet under resten av året – om förslaget godkännes. 

   

Tillvägagångssätt 

 När Årsstämman har bifallit styrelsens förslag med ”JA” (där krävs enkel 

majoritet), skall beslutet godkännas på en extra föreningsstämma.  

Där krävs minst 2/3 majoritet av närvarande röstberättigade på den 

extra föreningsstämman för att förslaget om föreningens frivilliga 

likvidation är godkännt. 

 Årsstämman beslutar om en extra föreningsstämma tisdag den 11 april 

2017 

 Årstämman väljer en likvidator – se bilaga framlagd vid årsmötet. 

 Årsstämman godkänner 2017 års budget och medlemsavgifter 

 Efter årsstämman skickas ansökan om likvidation till Bolagsverket 

inklusive årsstämmoprotokollet.  

 Efter Bolagsverkets registrering av likvidationen sändes ansökan till 

Kronofogdemyndigheten om kallelse av borgenärer. 

 Efter 6 månader där KFM har kallat okända borgenärer, kan 

slutredovisning upprättas och slutstämma hållas. 

 

 

Styrelsen 


