Stenrike Fiber ekonomisk förening

”för oss runt Hamburgsund”

Dagens Agenda (§ 1 - 10)
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
3. Godkännande av röstlängden
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
5. Frågan 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. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.

Dagens Agenda (§ 12 - 17)
11. Beslut om medlemsavgifter 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 skall tas upp på föreningsstämman enligt lag
eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra
veckor före stämman.
17. Mötets avslutande
Efter att stämman formellt avslutats dricker vi kaffe tillsammans. Vi visar
vårt nuläge, och då finns det även tillfälle att prata om olika frågor kring
vårt blivande fibernät.

2.

Val av ordförande samt sekreterare vid
stämman

Förslag
Ordförande: Maria Sigroth
Sekreterare: Olle Ludvigsson

3.

Godkännande av röstlängden

Föreningens stadgar:

§ 18 RÖSTRÄTT
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.

Röstberättigad vid stämman är en person per fastighet.
Insatsbelopp samt årsavgift skall vara betalda.
Röstlängden omfattar alla betalande medlemmar per den 13
juni 2013.
Röstlängden cirkuleras på mötet. Bocka för närvaro samt
komplettera med e-post adress eller rätta felaktig e-post
adress.
Godkänner stämman röstlängden?

4.

Förslag:

Val av två justeringspersoner tillika
rösträknare

5.

Frågan om stämman blivit utlyst i behörig
ordning

Föreningens stadgar:
§ 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....
Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem
inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas.

Brev till samtliga medlemmar postades onsdagen den 22 maj,
3 veckor och 4 dagar innan stämman.
Har stämman blivit utlyst i behörig ordning?

6.

Fastställande av dagordningen.

Föreningens stadgar:
§ 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 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. Frågan 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

Fastställs dagordningen?

Interimsstyrelse och revisor
 Maria Sigroth, ordförande

Heestrand

 Josef Thingnes, kassör

Kärraby

 Bengt Söderlund, sekreterare

Heestrand

 Eva Astner Berggren, ledamot

Heestrand

 Katharina Asperholm, ledamot

Heestrand

 Per Brange, ledamot

Tegelstrand/
Limhamn

 Sven-Erik "Putte" Karlsson,

revisor och adjungerad ledamot

Hamn

7.

Styrelsens årsredovisning och
revisionsberättelsen (1).

Föreningen bildades den 14 april 2012 varvid en interimsstyrelse tillsattes och
föreningens stadgar antogs.
Föreningen är registrerad på bolagsverket som ekonomisk förening.
En preliminär ansökan om bidrag från Landsbygdsprogrammet gjordes i juni
månad 2012.
Föreningen fick under året ett föreningsbidrag på 7 500 kr från Kville
Hushållningsgille
Styrelsen har deltagit på två informations/koordineringsmöten med IT-chefen i
Tanums kommun. Under året har föreningen även haft kontakter med andra
fiberföreningar, myndigheter och marknadsaktörer i syfte att finna goda
exempel och underlag för framtida beslut.
Under 2012 var det 7 st protokollförda styrelsemöten. Protokollen finns på vår
hemsida www.stenrikefiber.se
Verksamheten under året har därutöver helt inriktats på medlemsvärvning.
Vid årsskiftet var vi 101 betalande medlemmar

7.

Styrelsens årsredovisning och
revisionsberättelsen (2).

7.

Styrelsens årsredovisning och
revisionsberättelsen (3).

7.

Styrelsens årsredovisning och
revisionsberättelsen (4).

7.

Styrelsens årsredovisning och
revisionsberättelsen (5).
Revisionsberättelse

Undertecknad har granskat räkenskaperna för 769624-8058 Stenrike
Fiber ekonomisk förening för räkenskapsåret 20120520-20121231.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed.
Bokslutet med resultat- o balansräkning är upprättad enligt god
redovisningssed.
Jag tillstyrker att resultat- o balansräkningen fastställs och föreslår
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Hamburgsund 2013-06-14
Sven-Erik Karlsson

8.

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

Kan balansräkningen fastställas?
Kan resultaträkningen fastställas?
Förslag till disposition:
Årets resultat efter skatt, 12 526,85 kr, kvarstår i föreningens kassa.
Godkännes denna disposition?

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

Beviljar stämman ansvarsfrihet åt den avgående
interimsstyrelsen?

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna
och revisorer.
Föreningens tillgångar består enbart av insatsbelopp och
årsavgifter, innan beslut fattats om verkställighet av
fiberplaneringen,
Förslag:
Inget arvode utgår till styrelseledamöter och revisorer för
tiden innan beslut om verkställighet av fiberplaneringen har
godkänts på en ordinarie eller extra föreningsstämma. Frågan
återkommer då på denna stämma.
Godkännes detta förslag?

11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
Föreningens stadgar § 7 ÅRSAVGIFT
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som
beslutas av föreningsstämman, dock högst 500 SEK.
Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som
styrelsen bestämmer.
Förslag:
Årsavgiften för kalenderåret 2013 kvarstår oförändrad = 100 kr
Avgiften skall vara betald senast den 31 augusti 2013. En faktura
ska skickas per e-post till berörda medlemmar. Medlemmar som
tillkommit under 2013 (och betalt årsavgift) har redan betalt 2013
års avgift.
Godkännes detta förslag?

12. Val av ordförande.
Föreningens stadgar § 11 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med högst fyra
suppleanter. Föreningsstämman väljer ordförande på ett (1) år,
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två år,
fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år.
Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsesuppleanter har rätt
att närvara vid styrelsemöte.
Interimsstyrelsens ordförande, Maria Sigroth, avböjer omval på grund av ny
arbetssituation.

Förslag till ny ordförande för en tid av ett år:
Bengt Söderlund
(sekreterare i interimsstyrelsen)
Väljer stämman Bengt Söderlund till ny ordförande?

13. Val av övriga styrelseledamöter och
eventuella styrelsesuppleanter.
Två ledamöter i interimsstyrelsen avböjer omval. Övriga ledamöter är
villiga att kvarstå för en tid av ett år, så att ungefär halva styrelsen väljs
varje år.
Förslag:
Eva Berggren
Heestrand
Josef Thingnes Kärraby
”Putte” Karlsson Hamn

omval från interimsstyrelsen på ett år
omval från interimsstyrelsen på ett år
tidigare revisor i föreningen, nyval ett år

Olle Ludvigsson
Joachim Carlzon
Jan Olsson
Klas Thuresson

nyval på två år
nyval på två år
nyval på två år
nyval på två år

Heestrand
Rörvik Nytorp
Kärret
Hamn

Väljer stämman ovanstående styrelseledamöter?

14. Val av revisorer och eventuell
revisorssuppleant/er.
Föreningens stadgar § 13

REVISORER

Föreningsstämman skall årligen välja två revisorer och högst två
revisorsuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

”Putte” Karlsson, föreningens interimsrevisor, väljs in som ordinarie
ledamot i styrelsen och avgår därför som revisor.
Förslag:
Marita Telldén
Heestrand
Peter Johansson Heestrand/Nossebro
Väljer stämman ovanstående revisorer?

nyval på ett år
nyval på ett år

15. Val av valberedning, lägst två och högst fem
personer, varav en skall vara
sammankallande.
”Putte” Karlsson och Bengt Söderlund har fungerat som en
interimsvalberedning.
Förslag till ny valberedning:
Maria Sigroth
Heestrand
Katharina Asperholm
Heestrand

sammankallande

Maria och Katharina kan om de så önskar komplettera valberedningen
med max. 3 personer, för att få bättre geografisk fördelning.
Väljer stämman ovanstående valberedning?

16. Övriga ärenden som ska tas upp på
föreningsstämman enligt lag eller
föreningens stadgar, och som anmälts till
styrelsen senast fyra veckor före stämman.
Ärenden som kan tas upp under denna punkt rör övergipande ärenden
som förslag om ändring av förenings syfte, verksamhet eller stadgar.
Dessa kan t. ex. vara orsakade av lagändringar eller ändringar av lokala
förhållanden.
Andra ”övriga ärenden” behandlas normalt inte på en ordinarie
föreningsstämma.

Inga ärenden har inkommit.

Nuläge
Datum

2012-04-15

2012-12-31

2013-06-15

Medlemmar

2

101

164

Intressenter/
ännu ej betalt

4

3

20 (varav 10
anmäldes 12/6)

Totalt

6

104

184

Kassa

400 kr

23 489 kr

28 457 kr

862 kr

862 kr

Skulder

0

Fiberföreningar i Tanum
Lurs Fiber

Världsarvets
Fiber

Resö Fiber

Norra Bullarens Fiber
Sannäs Fiber

KämpersvikEjde Fiber

Sundshults Fiber

Stenrike
Fiber

Svandals Fiber
Bottna-Svenneby Fiber

Kville fiber

Stenrike Fibers område,
(Hamburgsunds tätort ingår inte)

Vinröda området räknas som Hamburgsunds
tätort

Vad bestämmer anslutningskostnaden?
–

Antalet medlemmar.
–

–

Medelgrävlängden
–

–

Ju fler medlemmar, desto lägre kostnad per medlem.
Ju kortare grävlängd, desto lägre kostnad per medlem

Topografin
–

Det mycket billigare att förlägga i mjuk mark än i skog.
Behöver man spränga blir det mycket dyrt.

–

Att gå under vägar och vattendrag är också dyrt

–

Ett nät med många förgrening blir dyrare .

Medelgrävlängder per medlem jämförelse mellan olika fiberföreningar
(Dagsnoteringar som ofta ändras)
Stenrike (uppskattning på 200 medl, ej Hamburgö)

ca 200 m

Tanums kommun:
Sannäs Mjölkeröd
Svenneby-Bottna
Kville
Norra Bullaren
Södra Bullaren
Svandal
Världsarvet

212 m
336 m
418 m
444 m
497 m
505 m
548 m

Utanför Tanum:
Bärfendal
Tossene
Bronet

320 m
343 m
415 m

Vi har chansen att få Tanums billigaste fibernät ….
–

”Bystruktur” med korta avstånd mellan användarna

–

Vi kan ha ett sammanhållet nät med få förgreningar

–

Därför får vi ett kort nät och en kort medelgrävsträcka/medlem

–

Vi har också möjlighet att bygga nätet i etapper.

–

En tänkbar takkostnad skulle kunna bli så låg som
ca 15 000 kr/abonnent, men vi kan inte lova något ännu.
–

–

Om det behövs fler abonnemang på samma fastighet, så
kostar ca 5 000 kronor/st.
Det går att låna till insatsen hos Tanums Sparbank

Vi har chansen att få Tanums billigaste fibernät ….
MEN


Det blir ett stort projekt med totalbudget på över
6 miljoner kronor med 300 medlemmar






Vi räknar med ett statligt/EU-stöd på ca miljoner
kronor

På samma sätt som el- och VA-anslutningar så står
fastighetsägaren själv för nedgrävning mellan ”tomtgräns”
och hus, men föreningen betalar materialet.
Vi får antingen räkna med att göra dagsverken för att hålla
kostnaderna nere eller lägga ut en totalentrepenad.
Totalentrepenad blir dyrare, men ger tydlig
ansvarsuppdelning

Vi har chansen att få Tanums billigaste fibernät ….
MEN
– Västra Götalands länstyrelse har en kölista med 126
ansökningar om stöd
– På vår nummerlapp står det nr 19
– Årets bidragspott beräknas räcka till ytterligare några
föreningar som är beredda att börja gräva i år
– Vi får alltså inget bidrag i år, däremot ligger vi bra till
inför 2014!
– Därför satsar vi på att ha en grundprojektering klar i år,
så att vi kan köra igång så snart vi får klartecken från
länsstyrelsen.

Viktigaste ”att-göra”-listan under vår & sommar
– Värva medlemmar!!!
– Speciellt norr och öster om Hamburgsund samt Hamburgö.
– På Hamburgö kan vi få viss samförläggning med VA-verket– Komma överens med Kville och Svenneby/Bottna
fiberföreningar om ”gränsfastigheter”
– Informera på de olika samfälligheternas årsmöten. Styrelsen
behöver få kontakt med samfälligheterna i ”Ditt” område.

Att göra-listan under höst & vinter
– Värva medlemmar!!
– Fortsätta förprojekteringen
– Kontakta berörda markägare om möjlig förläggning av kabel
– Ha kontakt med potentiella samarbetspartners
– Förbereda upphandlingsdokument
– Totalentrepenad eller delentrepenader?
– Totalentrepenad ger tydligare ansvarsfördelning men blir dyrare

– Bevaka länsstyrelsens kölista

När projektet beräknas ”hålla”
–

–

Styrelsen kallar till beslutande extrastämma
–

Planer och kostnader presenteras mer i detalj

–

Stämman säger ja eller nej till att fortsätta

Avtal skrivs med varje medlem som vill vara med
–

–

–

Inbegriper en betalningsplan

Markupplåtelseavtal skrivs med de fastighetsägare där
fiberförläggningen skall ske.

Upphandling av samarbetspartner samt entrepenör(er)
fullföljs

–

Slutliga ansökningen till länsstyrelsen med detaljplaner.

–

Därefter blir det väsentligt dyrare att efteranmäla sig!!!

Vår hemsida: www.stenrikefiber.se

Vi behöver bli starkare!
●

Vi måste få med flertalet helårsboende i vårt område

●

Vi behöver även få med fler deltidsboende medlemmar

●

●

Vi behöver fler frivilliga som kan vara ambassadörer, d.v.s.
sprida information och värva medlemmar bland sina
grannar
Kontakta styrelsen om du vill delta i arbetet!

