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Dagordning
§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. 
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas: 

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid 
stämman. 

3. Godkännande av röstlängden.

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 

6. Fastställande av dagordningen.

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust 
enligt den fastställda balansräkningen. 

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

10. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.

12. Val av ordförande.

13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 

14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 

15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. 

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till 
styrelsen senast fyra veckor före stämman.

17. Mötets avslutande
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10. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.

12. Val av ordförande.

13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 
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§ 19 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller 
brev.
Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman 
och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt 
senast en vecka före extra föreningsstämma. Då kallelse gått 
ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart 
underrätta revisorerna om detta genom e-post eller brev.
Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e- post. 
I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan 
ordinarie postgång användas. 
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Verksamhetsberättelse 2019

VERKSAMHET
Föreningen bildades 2010 och sedan julen 2013 har fibernätet varit i drift. Under 2014 
slutredovisades projektet till respektive myndighetsinstanser. Sedan dess har föreningen hanterat 
driften av nätet. 2017 avslutades utbyggnaden av fas 2 med 135 nya anslutningar.

Nätet omfattar idag ca 275 km fiber varav 16 km sjöförläggning.

Styrelsen 2019:
Malin Hilding - ordförande 

Roger Johansson - kassör

Liselott Johansson - sekreterare

Kjell Persson - nätstruktur och medlemsdatabas

Anders Lennström - projekt 

Kenneth Hansson - vice ordförande & information

Sören Hansen - teknisk support

Suppleanter: Gunnar Johansson

Nedlagd tid under verksamhetsåret för styrelsens medlemmar uppskattas till drygt 700 timmar. 



Verksamhetsberättelse 2019

MEDLEMMAR

Vid årets början: 480

Överlåtelser under året: 12

Nya medlemmar: 9

Antalet medlemmar vid årets slut: 480  

FIBERANSLUTNINGAR

Gruppanslutning: 574

Företagsabonnemang: 15

Delårsabonnemang: 8

Öppen plattform: 3

Vilande anslutning: 23

Totalt 623 

Väntelista för kommande projekt: 33 fastigheter



Verksamhetsberättelse 2019

AVTAL & TJÄNSTER:

• Underhåll av nätet: Transtema AB 

• Fakturering och bokföring: Svansjö Företagstjänst 

• Bank: Mjöbäcks Sparbank

• Försäkringsbolag: Länsförsäkringar Älvsborg

TJÄNSTE- OCH KOMMUNIKATIONSOPERATÖR

• Net At Once

• Gällande avtal 1 jan 2019 – 31 dec 2023 

• Anslutningar: Gruppanslutning eller öppen plattform

INFORMATION

• Hemsida www.sodrakindsfiber.se

• Facebook

http://www.sodrakindsfiber.se


Verksamhetsberättelse 2019
MÖTEN

• 10 protokollförda styrelsemöten 

• Svenljungabygdens Fibernät ekonomisk förenings styrelsemöten

HÄNDELSER OCH FÖRÄNDRINGAR UNDER ÅRET

• Serviceavgiften, f.n. 150 kr/månad, faktureras separat via föreningen en gång i halvåret.

• Gruppabonnemang administreras och faktureras månadsvis av Net At Once.

• Installation av passiv fiberdosa slutfördes våren 2019 av Net At Once underentreprenör. 

• Några medlemmar har upplevt problem med WiFi-uppkopplingen i den mediaomvandlaren 

som installerades under våren 2019. Varje problem har varit unikt och hanterats av Net At 

Once och styrelsen.

• Kostnaderna för drift och underhåll har mer än fördubblats under 2019. 

- Fler utsättningar till följd av markarbeten 

• Föreningen har varit förskonade från större avbrott och skador.

FRAMTIDSTANKAR

• Idag 20 intresseanmälningar till 33 fastigheter

• Förstudie inför eventuell utbyggnad ”fas 3”



Resultaträkning

El
Ekonomitjänster
Revisor
Försäkringar

Serviceavgifter 
Medlemsavgifter

Försäkringsersättningar

RESULTATRÄKNING 1

2019-01-01 2018-01-01

2019-12-31 2018-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Nettoomsättning 973 181 2 280 408

Övriga rörelseintäkter 1 382 54

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 974 563 2 280 462

Rörelsekostnader

Driftkostnader -223 704 -1 608 496

Övriga externa kostnader -112 570 -205 168

Personalkostnader -99 432 -119 354

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella -491 922 -324 028

anläggningstillgångar

Summa rörelsekostnader -927 628 -2 257 046

Rörelseresultat 46 935 23 416

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 751 3 310

Räntekostnader och liknande resultatposter -9 –

Summa finansiella poster 742 3 310

Resultat efter finansiella poster 47 677 26 726

Resultat före skatt 47 677 26 726

Årets resultat 47 677 26 726

Drift och underhåll
Inköp tjänster för 
installation



Personalkostnader 2019



Balansräkning
2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Fibernätsanläggning 2 6 370 450 6 696 225

Maskiner och andra tekniska anläggningar 3 675 656 1 018

Summa materiella anläggningstillgångar 7 046 106 6 697 243

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 4 1 100 1 100

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 100 1 100

Summa anläggningstillgångar 7 047 206 6 698 343

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 5 490 1 059

Övriga fordringar 163 457 111 742

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter – 9 201

Summa kortfristiga fordringar 168 947 122 002

Kassa och bank

Kassa och bank 2 151 350 2 547 272

Summa kassa och bank 2 151 350 2 547 272

Summa omsättningstillgångar 2 320 297 2 669 274

SUMMA TILLGÅNGAR 9 367 503 9 367 617



Disposition av vinst eller förlust

Disposition av föreningens vinst eller förlust

Belopp

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat 201 763

Årets resultat 47 677

Totalt 249 440

Förslag till disposition

Balanseras i ny räkning 249 440

Summa 249 440





Dagordning
§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska 
följande ärenden behandlas: 

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman. 

3. Godkännande av röstlängden.

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 

6. Fastställande av dagordningen.

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och 
resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust 
enligt den fastställda balansräkningen. 

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

10. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.

12. Val av ordförande.

13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 

14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 

15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. 

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som 
anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

17. Mötets avslutande
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16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som 
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Dagordning
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Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska 
följande ärenden behandlas: 

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman. 

3. Godkännande av röstlängden.

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 
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7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets 
vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

10. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.

12. Val av ordförande.

13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 

14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 

15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. 

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som 
anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

17. Mötets avslutande



Arvoden
Arvoden till Styrelsen

Styrelsens förslag till arvoden samt ersättning för utfört arbete för föreningens räkning:

• Ett fast arvode ska utgå till styrelsen med 1 prisbasbelopp per år (48 300 kr, år 2020), för 
fördelning enligt styrelsens egen bedömning och

• Ersättning vid fullgörandet av arbetsuppgifter för föreningens räkning med 150 kr per timme. 
(exempelvis möten med kommunikationsoperatör och kommun, upphandling avtal, samverkan 
med andra föreningar).

Övriga arvoden:

• Sammanträdesarvode, 250 kr per sammanträde och deltagare,

• Milersättning, 18.50 kr/mil, för möten och uppdrag å föreningens vägnar

• Ersättning vid oplanerade utryckningar/jourfall, 300 kr per timme. 

Arvoden till Revisorer

Styrelsen föreslår:

Ersättning ska utgå enligt gällande taxor vid fullgörandet av arbetsuppgifter för föreningens 

räkning. 



Dagordning
§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska 
följande ärenden behandlas: 

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman. 

3. Godkännande av röstlängden.

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 

6. Fastställande av dagordningen.

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets 
vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

10. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
12. Val av ordförande.

13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 

14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 

15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. 

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som 
anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

17. Mötets avslutande



Beslut om medlemsavgift och andra avgifter

Medlemsavgift

• Idag 150 kr 



Dagordning
§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska 
följande ärenden behandlas: 

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman. 

3. Godkännande av röstlängden.

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 

6. Fastställande av dagordningen.

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets 
vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

10. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.

12. Val av ordförande.

13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella 
styrelsesuppleanter. 

14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 
15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. 

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som 
anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

17. Mötets avslutande



Val av ordförande

Ordförande
Malin Hilding, Ö. Frölunda (1 år)



Val av styrelseledamöter

Nyval 

Max Hansen, Mårdaklev - (2 år) 

Lars Blomqvist, Kalv - (2 år)

Omval 

Roger Johansson, Ö Frölunda - omval (2 år) 

Sören Hansen, Håcksvik - omval (2 år)

Kenneth Hansson, Mårdaklev – omval till suppleant (2 år)



Val av revisorer & suppleant

Revisorer 
- Kalle Wrane, Revisionsgruppen i Borås AB

- Rikard Johelid, Revisionsgruppen i Borås AB, suppleant



Styrelsen 2020

Ordförande:

- Malin Hilding, Ö Frölunda 

Ordinarie ledamöter:

- Roger Johansson, Ö Frölunda

- Liselott Johansson, Håcksvik

- Kjell Persson, Mårdaklev

- Anders Lennström, Ö Frölunda

- Sören Hansen, Håcksvik

- Max Hansen, Mårdaklev

- Lars Blomqvist, Kalv

Suppleant: 

- Gunnar Johansson, Kalv

- Kenneth Hansson, Ö Frölunda



Dagordning
§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska 
följande ärenden behandlas: 

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman. 

3. Godkännande av röstlängden.

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 

6. Fastställande av dagordningen.

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst 
eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

10. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.

12. Val av ordförande.

13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 

14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 

15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som 
anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

16. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en 
skall vara sammankallande. 

17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som 
anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

18. Mötets avslutande



Val av valberedning

Val av valberedning 

- Gunilla Andreasson - sammankallande 

- Gösta Lagberg

- Joakim Bengtsson

- Olof Berg



Dagordning
§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska 
följande ärenden behandlas: 

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman. 

3. Godkännande av röstlängden.

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 

6. Fastställande av dagordningen.

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets 
vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

10. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.

12. Val av ordförande.

13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 

14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 

15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. 

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag 
eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast 
fyra veckor före stämman.

17. Mötets avslutande
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4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 

6. Fastställande av dagordningen.

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets 
vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
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12. Val av ordförande.

13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 

14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 

15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. 

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som 
anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman.

17. Mötets avslutande


