
Motion till årsmötet

För att förhindra spekulation med föreningens kontanta tillgångar villjag att man skriver in i

stadgarna att föreningens pengar inte får lånas ut till något som helst ändamål utan ska förvaras på

vanliga räntebärande konton i bank.

Den sista tidens utlåning till Ture är mycket olycklig men förståelig då det i stor utstreckning är

samma personer inblandade i båda föreningars styrelse. Även om alla förstår att lånet är gjort med

de bästa intentioner och någon sorts lyckorus över att ha hittat en väg att lösa inköpet av

prästgården, så kan det inte vara riktigt att Tavelsjö ByaNät ska riskera sitt kapital i något som man

inte har mandat att göra utefter den egna verksamhetsbeskrivningen.

Det är klart utskrivet vad föreningen ska syssla med i föreningsstadgarna § 2 och där finns inget sagt

om att man ska ägna sig åt samhällsplanering utöver att ta hand om det egna nätet å medlemmarnas

vägnar.

Att föreningen skulle tömma sin kassa på detta viset vore troligast helt uteslutet om det hade varit
folk inblandade som inte varit bosatta i bygden och hade eget intresse av att prästgården skulle

inköpas. Med eget intresse menar jag bara intresse för den egna hembygden och inte något om egen

personlig ekonomisk vinning.

Att lånet och affärsuppgörelsen mellan föreningarna skulle vara helt säker är inte mer säkert än när

Kurt Ove Näslund utlovade guld och gröna skogar åt folk. Man vet helt enkelt inte vad som kan hända

i framtiden när det gäller säkra affärer utan det ligger alltid en sannolikhetsberäkning bakom. Jag

skulle kunna måla upp ett antal olika olyckliga senarior som skulle få detta avtal att sluta olyckligt

utan att det skulle vara märkvärdigare än vad Bank of England gjorde när de försökte förutse den

senaste valuta och fastighetskraschen. Det oväntat oväntade kan alltid inträffa och därför ska en liten

förening som Tavelsjö ByaNät förvalta sitt kapital på eget konto i bank.

Med detta förslag följer då också naturligt att lånet till Ture omgående sägs upp och att de får själva

finansiera sin verksam het.

Jag har själv satsat 56000 Kr i två anslutningar i Tavelsjö ByaNät, betalat månadsavgifter och

medlemsavgifter och jag har inget intresse av att man lånar ut de pengar vi alla tillsammans har

samlat ihop. Tavelsjö ByaNät ska syssla med vad som står i verksamhetsbeskrivningen och inget

annat,

Detta är vad som finns registrerat:

VERKSAMHET I
ÄruoauÅl

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen
genom att bygga, äga och underhålla ett "bredbandsnät" för Tavelsjöbygden.
Med "bredbandsnät innefattas såväl lösningar med fiberoptik som andra
funktionella lösningar t ex ADSLteknik. Föreningen skall också upphandla
tjänster i nätet att stållas till medlemmarnas fdrfogande.

Skulle det vara så att föreningen har för mycket pengar i kassan bör avgifterna sänkas så att den goda

ekonomin får komma medlemmarna till del istället för att lånas ut till utomstående.
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