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Aktuellt just nu:
- Vi är 410 medlemmar
- Upphandlingen är annonserad (se mer 

information nedan)
- Stämma i Bergs Bygdegård den 20 maj, 

dagordning på nästa sida (se tidigare info)
- Fastighetsanslutningsavtalet kommer att 

presenteras på stämman, ni som kommer på 
stämman får det också i handen.

- Första faktura på delbetalning kommer i slutet av 
maj (se infoblad i april)

Upphandling av totalentreprenad för 
byggande av ett passivt fiberoptiskt nät för 
bredband
Nu finns vår upphandling annonserad via 
Skövde kommuns upphandlingsenhet. 
http://www.skovde.se/Naringsliv/Aktuella-
upphandlingar/
Det är en stor upphandling som om alla 
fastigheter inom området skulle anslutas skulle 
innebära nästan 10 mil grävning och plöjning 
och ca 100 stenmurar som fibern ska tryckas 
under.
Den 8 juni ska anbuden vara inne och vi 
hoppas kunna göra klart om vem som blir 
entreprenör före midsommar.

Njut av tiden mellan 
hägg och syren 

http://www.skovde.se/Naringsliv/Aktuella-upphandlingar/
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För mer information kontakta: 
Anna Sundström, ordf i föreningen 0760 266 377
Anders Johansson, projektledare 0708 788 119

Bergs Fiber ekonomisk förening
Dagordning vid årsstämma den 20 maj 2015 kl 19.00 i Bergs 
Bygdegård

1. Årsstämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av 
stämmoordförandens val av protokollförare
3. Godkännande av röstlängden
4. Val av två justerare
5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Fastställande av dagordningen
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda 
balansräkningen ska disponeras
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
11. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
14. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande
15. Övriga ärenden som ska tas upp på årsstämman enligt lag eller 
föreningens stadgar
16. Årsstämman avslutas
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