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INBJUDAN 
 
Härmed inbjudes du till den extra föreningsstämman i Fiber i Vad ekonomisk förening. 
Plats: Vads bystuga 
Datum: 2012-11-22 
Klockan: 18.00 
 
Denna inbjudan går till dem som anmält intresse för fiberanslutning och de som har önskat mer 
information. Medlemmar har fått en särskild kallelse. Som medlem och därmed röstberättigad är 
alla som har lämnat in en ansökan och betalt 500 kr i insats och 150 kr i årsavgift. Pengarna ska 
finnas på vårt bankgirokonto 888-5725 senast samma dag som stämman hålls för att vara 
röstberättigad. Du är välkommen att närvara på extra stämman men är inte röstberättigad om inte 
ovanstående är uppfyllt. Styrelsen tycker det är önskvärt att så många som möjligt kommer och får 
samma information om dessa viktiga ärenden. 
 
Ärenden som ska behandlas är följande: 
 
1. Ändring av stadgarna. 

 Förslaget innebär bl.a. 
• en ändring av insatsen i föreningen 
• att avgång ur föreningen och återbetalning av insatsen regleras för att säkerställa föreningens 

fortlevnad 
• att föreningens verksamhetsområde ska utökas 
 
Syftet med detta ändringsförslag kommer att redogöras och förklaras på mötet. 
Ett fullständigt stadgeförslag finns på föreningens hemsida www.fiberivad.se under ”Nyheter” 
 
2. Ingå ett samarbetsavtal med företaget byNet AB. 
Hasse Eriksson från företaget byNet kommer att redogöra för deras koncept för att bistå 
fiberföreningar att skapa ett kommunikationsnät. Se nedan. 
 
”Sedan 2003 har byNet fokuserat på byggnationen av fiber på landsbygden tillsammans med fiberekonomiska 

föreningar. Totalt har vi byggt mer än 15 000 anslutningar tillsammans med cirka 150 fiberföreningar. byNet har 

arbetat fram en speciell metod för att på ett kostnadseffektivt sätt genomföra projekten på landsbygden som vi kallar 

”FFH-projekt”, Fiber Från Hemmet. Då vi arbetar efter vår slogan ”Tillsammans skall vi bygga ett fibernät” genomförs 

projekten med hjälp av eget arbete och lokalt engagemang och på det sättet sänka kostnaden av byggnationen. byNet 

har även samarbetat med ett antal kommuner runt om i hela Sverige för fiberutbyggnad på landsbygden.” 
 
Stormöte – informationsmöte 2012-11-22 kl. 18.30 
I samband med den extra stämman inbjuder vi till ett stormöte där Hasse Eriksson från byNet 
förklarar hela processen. Syftet med detta möte är att utöka vårt verksamhetsområde och därmed få 
ett större underlag för fler medlemmar som i sin tur ger bättre förutsättningar till att lyckas med vårt 
mål att bygga ett fibernät. Inbjudan till stormötet kommer även att ske genom utdelning av flygblad 
i Gråkärret, Kolpebo, Sörbo och Vad. 
 
 
Välkommen! 
 
Vad den 8 november 2012 
 
 
Thomas Hoonk, ordförande 


