Verksamhetsberättelse 2012
SellNet Ekonomiska Förening
Verksamhetsåret 2012-01-01 - 2012-12-31
Styrelsen
Styrelsen har bestått av
● Ordförande Björn Alsmark
● Vice Ordförande Rikard Ohlin
● Kassör Kent Norman
● Sekreterare Johan Nätt
● Ledamot Christer Nilsson
● Ledamot Ingrid Fredriksson
● Ledamot Sam Carlson
Suppleanter
● Inger Reuter Johansson
● Karina Magnusson
Styrelsen har haft 17 protokollförda sammanträden under året.

Övriga förtroendeposter
Valberedningen har bestått av
● Gunilla Norman
● Gunnar Helg
Revisorer
● Christina Johansson
● Annlie Jelgert

Viktiga händelser under året
I januari skickade vi ut informationsbroschyren, som vi varit med om att ta fram, till alla
fastighetsägare i Sillerud. Broschyren var till stor hjälp i det fortsatta arbetet med att värva
medlemmar.
Under året har vi fått flera områdesrepresentanter och Sellnets verksamhetsområde år
uppdelat i 24 områden, där varje område har flera områdesrepresentanter och kontaktpersoner.
Dessa gör en utomordentlig insats med att få in markavtal, hålla kontakten med medlemmarna
och hjälper till med klargöring inför entreprenörens arbete.
8 mars höll vi ett mycket välbesökt informationsmöte på Svensbyns skola där också
representanter från byNet AB och Årjängs kommun deltog.
10 maj hade vi föreningens första ord. föreningsstämma med över 100 medlemmar närvarande.
Den första valda styrelsens sammansättning presenterades ovanför.
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Den 5 juli hölls ett stormöte på Svensbyns skola med deltagande av kommunalrådet Katarina
Johannesson. På mötet presenterade styrelsen insatsens storlek till 17900 kr. med ett tak på 19850
kr. Mötet beslutade enhälligt att projektet skulle utföras under dessa förutsättningar.
Representanter för styrelsen har under verksamhetsåret deltagit i flera seminarier och kurser som
behandlar bredbandsutbyggnad.
SellNet har deltagit på Lanthandelns dag, Sellerevecka mm, för att informera om projektet och
värva medlemmar. Föreningen har också tillsammans med Nordmarkens Fiberförenings andra
fiberföreningar varit representerade på travdagen i Årjäng i juli månad och under Årjängs
marknaden i september.
Föreningens hemsida http://sellnet.se har varit viktig för att sprida information om projektet och
har haft 55 besökare i genomsnitt varje dag under 2012.
Amnelinds Skogstjänst KB vann upphandlingen för entreprenaden för SellNet, och 20 sept. 2012
hölls ett uppstartsmöte tillsammans med representanter för entreprenör och byNet AB. Grävstart
bestämdes till den 15 oktober!
Grävstarten skedde den 15 oktober hos Ingrid Fredriksson i Gyltenäs med tal, tårta och kaffe.
Under året har föreningen också utnyttjat samförläggningar med elkraftbolag. Kanaliseringen
fortsatte under hösten främst i vägar och på uppodlad mark. Arbetet försvårades mycket på grund
av det mycket våta väderleksförhållandet och avslutades inför vintern den 7 december 2012.
Vid årsskiftet hade föreningen 433 betalande medlemmar och nära 400 fastighetsägare hade
skrivit under bindande anslutningsavtal.
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Björn Alsmark, Ordförande
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Ingrid Fredriksson, Ledamot
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Sam Carlson, Ledamot
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