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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013

1. Styrelsen

Styrelsen har efter konstituerande möte 2013-05-21 haft följande sammansättning:

Ordförande: Sven Boman Vald på 1 år

Vice ordförande: Hans Åkermark Vald på 2 år

Sekreterare: Gullbritt Thorsell Vald på 2 år

Kassör: Marianne Hammarstedt Vald på 2 år

Ledamöter:

Mats Widgren Vald på 2 år

Mats Larsson Vald på 1 år

Mikael Hamstedt -”-

Kristina Hedberg-Wallin -”-

Anders Widgren -”-

Adjungerade

Göran Karlsson Webmaster

Leif Pettersson Teknisk rådgivare

2. Möten

"Styrelsen har haft 34 protokollförda möten. Därutöver har hållits allmänna möten, årsmöten och
möten med områdesansvariga vid 9 tillfällen."

3. Medlemmar

Föreningen hade 2013-12-31 234 personer som betalt medlemsavgift för 2013.

4. Verksamhet

Styrelsen har mycket aktivt genomfört information av olika slag för att få så många fastighetsägare
som möjligt att säga ja till fiberanslutning. Det har varit annonser, informationsmöten, utskick via
mail och brev. Dessutom har en hemsida (bungefiber.se) startats upp där information fortlöpande
har lagts ut. Områdesansvariga har hjälpt till med telefonkontakter och direkta besök.

Styrelsen har förhandlat med flera nätoperatörer inledningsvis under året men under hösten har det
i huvudsak varit IP Only.

Styrelsen ansåg efter ett antal förhandlingar med IP Only att de hade ett mycket intressant
erbjudande. Vi hade ju från början en inriktning att föreningen skulle bygga och äga nätet och att
detta skulle kräva stor arbetsinsats av såväl styrelse som alla medlemmar.



Erbjudandet från IP Only innebar att till ett rimligt fast pris (15 500) skulle de bygga och underhålla
(och förvisso äga) nätet. Våra kalkyler att göra det i egen regi pekade mot 12.000-15.000 per
fastighet. Men det var osäker kalkyl och det skulle också kräva stort engagemang av medlemmarna.
Engagemanget upplevde vi som ganska svalt. Det har hela tiden varit väldigt svårt att få in svar på de
frågor vi ställt. Även informationsmötena har varit glest besökta.

Därför kallade vi till ett extra medlemsmöte 2013-11-07 på Bunge Vandrarhem. Till vår glädje kom ca
100 medlemmar. När de fick ta ställning till vårt förslag att acceptera erbjudandet från IP Only fick vi
ett enhälligt JA!

Därefter har verksamheten koncentrerats på att få in anslutningsavtalen (beställningarna till IP Only)
vilket fortfarande pågår.

5. Ekonomi

Intäkterna består av medlemsavgifter. Delbetalning av anslutningsavgiften, 3 000, som beslutades på
årsmötet, har betalats av ett hundratal. Den var dock inte nödvändig eftersom IP Only inte kräver in
anslutningsavgiften förrän fiberkabeln är installerad. Ett 20-tal har begärt tillbaka dessa 3 000 och
fått det. Övriga har valt att låta pengarna stå kvar på föreningens konto tills nätet är klart och då
betalar föreningen in dessa pengar till IP Only med en förteckning vilka fastighetsägare det gäller.

Kostnaderna består huvudsakligen av mötes- och annonskostnader. Styrelsen har hittills inte haft
några arvoden utan lagt ner ett stort antal timmar ideellt.

Bunge Sockenförening har stöttat fiberprojektet ekonomiskt inledningsvis fram till att ekonomisk
förening var bildad. Ett stort TACK!

Resultat- och balansräkning framgår av bilaga.

6. Övrigt

Stor del av föreningsverksamhet idag underlättas och nästan kräver personer med stor datorvana. Vi
har i styrelsen haft förmånen att ha personer med denna kunnskap. Därigenom har vi kunnat
upprätta ett nödvändigt register över medlemmar och fastighetsägare och också starta en nödvändig
hemsida..

Sven Boman Hans Åkermark Gullbritt Thorsell

Marianne Hammarstedt Mats Larsson Mats Widgren

Mikael Hamstedt Kristina Hedberg-Wallin Anders Widgren
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Verksamhetsplan 2014

Styrelsen kommer inledningsvis att kraftsamla på att driva på de som inte lämnat in
sin fiberbeställning till IP Only men tidigare svarat positivt till fiberanslutning. Detta
genomförs med hjälp av områdesansvariga.

Därefter börjar arbetet med att informera och samråda med markägare om var
fiberkabeln är planerad att gå fram.

När projekteringen är klar och vi är överens med markägaren skall avtal upprättas.
Inriktningen är att komma överens med markägaren om att kabeldiket och
nedläggning av fiberslangen får ske utan att markägaren får ersättning för intrånget.

När markägaravtalen i huvudsak är klara skall vi fortsätta med avtalen med
tjänsteleverantören Com Hem och då främst det kollektiva avtalet.

Utöver detta planerar vi ett extra årsmöte senast under maj månad för att fastställa
de stadgeändringar som behandlats på senaste årsmöte.

Styrelsen kommer att kalla till informationsmöten när behov uppstår samt fortlöpande
lägga ut på hemsidan det som händer i föreningen.

Styrelsen fortsätter med regelbundna styrelsemöten.



Bunge Fiber ek. förening
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Budget 2014

Kostnader Intäkter
  Beskrivning   Beskrivning

  Förvaltningskostnader -6 000 kr   Medlemsavgifter 50 000 kr

  Annonskostnader -6 000 kr

  Möteskostnader -19 000 kr

  Hemsida -4 000 kr

  Kontorsmtrl. Trycksaker -7 000 kr

  Övriga kostnader (reseers. mm) -8 000 kr

  Summa -50 000 kr   Summa 50 000 kr

  Årets underskott/överskott 0 kr
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