Det vises til innkallelse til Årsmøte i SellNet 26/5 2016.
Jeg ønsker å ta opp en sak for behandling av årsmøtet angående
forskjellsbehandlingen av de som har svensk personnummer og de som ikke har.
Forslaget til vedtak berører vedtektene med forslag til endring av §§ 2 og 19.
Det vises også til Nordmarkens FiberFörenings nyhetsbrev nr. 1:
”Din fiberförening som du är medlem i samarbetar med 5 andra fiberföreningar genom
Nordmarkens FiberFörening, NFF.
NFF har för närvarande ca. 1600 anslutna medlemmar.
Syftet med samarbetet är bland annat att kunna dra fördel av att vi är ett större antal medlemmar
och därför kunna få bättre priser hos våra tjänsteleverantörer.”

Forklaring for forslag til vedtak:
Da jeg skulle velge tjenesteleverandør til fibernettet, valgte jeg Telia fordi de ga en
god presentasjon i et møte i regi av SellNet. Telia var også den eneste leverandøren
på den tiden som leverte norske TV-kanaler. Da jeg skulle skrive kontrakt med dem
måtte jeg blant annet fremlegge skjøte på min eiendom i Sverige, legge fram min
selvangivelse med skatte personnummer, samtidig som de gjennomførte en
kreditkontroll.
Det ble ikke opplyst at kontrakten ikke ga meg samme tjenester som andre
medlemmer av fibernettet.
Da jeg monterte Telia-systemet viste det seg at jeg personlig måtte reise til Telia i
Arvika fordi jeg ikke hadde svensk personnummer, og således ikke kunne logge inn
på Mina Sidor. Jeg kan heller ikke betale fakturaer med e-faktura eller avtalegiro,
eller bruke e-post.
Telia fakturer kr. 29,- pr. måned i fakturagebyr, selv om jeg ønsker å betale
elektronisk. Dette tilsvarer en ekstra kostnad på kr. 348,- pr. år.
Talspersonen i Telia opplyser at personer uten svensk personnummer ikke får tilgang
til Mina Sidor fordi de er en sikkerhetsrisiko. Jeg har tilgang til å betale elektronisk
både med Nordea og Verisure, som tydeligvis ikke ser dette problemet. Mitt skatte
personnummer er eksklusivt for meg, og bruk av dette kan være en mulig løsning.
Både Nordea og Verisure har vist evne og vilje til å løse problemet med personer
uten svensk personnummer.
Jeg har tatt opp dette med SellNet og Nordmarkens FiberFörening tidligere, uten å
ha fått noe svar om en mulig løsning.
Ved kontakt med Telia kundtjenst opplyste de at de hadde en rekke klager angående
ovenstående problem.

Forslag til vedtak:
Mine forslag til vedtak er skrevet inn i teksten i kursiv og er uthevet, slik at det er
lettere å se sammenhengen.
Det foreslås følgende endringen av stadgarne:

§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom
att tillhandahålla medlemmarna en högkvalitativ bredbands anslutning för bla dataoch telekommunikation samt därmed sammanhängande och förenlig verksamhet.
Foreningen skal sørge for at de tjenesteleverandørene som får tilgang til foreningens
bredband er godkjent av foreningen, og skal gi de samme tilbudene og tjenestene til
alle medlemmer uansett nasjonalitet.
Föreningen skall se till så att tjänsteleverantörer som får tillgång till
föreningens bredbandsnät är godkända av föreningen, och skall ge de samma
tillbud och tjänster till alla medlemmar oavsett nationalitet.
Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.
§ 19 BESLUT
Vid beslut i styrelsen och på föreningsstämman skall enighet eftersträvas. Kan inte
enighet uppnås krävs minst 2/3 majoritet, för att beslut skall vara giltigt. För ändringar
av stadga krävs enighet bland samtliga medlemmar, eller beslut på två på varandra
följande stämmor och att ändringen biträtts av minst ¾ av de röstande på den senare
stämman, eller den större majoritet som krävs för vissa beslut enligt Lagen om
ekonomisk förening, se 7 kap 15§. Foreningen kan ikke fatte vedtak som
forskjellsbehandler medlemmene.
Föreningen kan inte ta beslut som behandlar medlemmar olika.
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