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1. Mötets öppnande
●

Viktigaste medlemsstämman i föreningens historia

●

Syfte, att ta ställning till avtalserbjudandet från IP-only

●

●

Stämman är öppen även för icke medlemmar, men enbart
medlemmar kan rösta
Föreningens stadgar § 17:
–

●

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden
än de som angivits i kallelsen.

Ärenden som ”Övriga frågor” kan tas efter att stämman formellt
avslutats, men inga beslut kan fattas

2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman

Förslag: Styrelsen föreslår Bengt Söderlund som ordförande
och Eva Astner Berggren som sekreterare vid mötet.
Ordförande:
Sekreterare:

3.

Godkännande av röstlängden

Föreningens stadgar:

§ 18 RÖSTRÄTT
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.

Enbart medlemmar, som betalt insatsbelopp samt årsavgift,
har rösträtt.
Enbart en person per medlemsfastighet har rösträtt.
Röstlängden omfattar alla betalande medlemmar per den 2
april 2015.
Vid votering används röstkort, som utdelats till registrerade
medlemmar.
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.

Kallelse till samtliga medlemmar distribuerades via e-post resp.
brev onsdagen den 11 mars, 3 veckor och 4 dagar innan
stämman.
Har stämman blivit utlyst i behörig ordning?
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Fastställs dagordningen?

7-9.

Presenteras av Filip Åberg, IP-Only

7. Information från IP-Only om erbjudandet och de
ingående tjänsterna

8. Genomgång av Anslutningsavtal och Markavtal

9. Preliminär nätlayout samt tidplan

10. Jämförelse med närliggande föreningar
Vår egen kalkyl från november 2014
●

Bygger på förstudier samt egna antaganden

Färdigt nät
Beräknat stöd
Oförutsett (15%)
Totalkostnad
Per anslutning

18,5 miljoner kr
-5,5 miljoner kr
2 miljoner kr
15 miljoner kr
23 100 kr

10. Jämförelse med närliggande föreningar
Vår egen kalkyl - Varför så dyr?
●

●

Det nya regelverket:
–

Fritidsfastigheter ej stödberättigade ca 50 % av våra medlemmar
är fritidsboende

–

Fastigheter som ligger närmare än 500 m från en existerande
fiberanslutning är ej stödberättigade

–

Sammantaget försvinner därför ca 2 miljoner kronor i stöd

Vårt områdes topografi, med mycket berg och lite åker- och ängsmark
–

Det gör att vi uppskattar att den billiga plöjningen enbart kan ske i
25 % av kanalisationen

10. Jämförelse med närliggande föreningar
Förening
Kville
SvennebyBottna*
Resö
Tossene

SystemAnslutning Nätoperatör ”Triple Play” inkl.
leverantör till tomtföreningens
gräns**
serviceavgift
El-Tel
19 500 krNet-at-once Sappa TV 350 kr
byNet
18 500 krTelia/Skanova Telia
309 kr
Empower
byNet

15 000 krNet-at-once
17 100 krIP-only

* anslutningen 17 000 kr + 3 dagsverken à 500 kr
** Inklusive statligt stöd

Sappa TV 350 kr
Com Hem 369 kr

10. Jämförelse med närliggande föreningar
Tossenes Comhem (369 kr/månad)

●

1 Tivobox + 1 extra box

●

Rabatt för kunder som vill uppgradera sitt abonnemang

●

Trådlös Router

●

Internet 100/10 Mbit/s

●

Telefoni
Öppningsavgift: 99 öre/samtal
Samtalskostnad: (minst 29 kr/mån) 0 öre/min till fast telefon,
69 öre/min till mobil

11. Styrelsens rekommendation och förslag till
fortsatta arbete
Styrelsen rekommenderar att stämman antar IP-onlys
erbjudande:
1. Medlemmarna får en fast och känd anslutningskostnad, som
inte överstiger vad vi kalkylerat. Ingen driftskostnad kommer
att tillkomma. Betalning först vid godkänd och fungerande
installation.
2. Byggandet av nätet kommer att starta så snart vi uppnår
anslutningsmålet. Vi kommer således igång ca ett år tidigare
än planerat. Med gruppavtal ger det en besparing på cirka
3000 kr på grund av lägre månadskostnader.
3. Föreningens arbetsinsats under byggtiden blir begränsad till
medlemsvärvning och mark- samt anslutningsavtal.

11. Styrelsens rekommendation och förslag till
fortsatta arbete (sida 2)
4. Vi slipper en stor byråkrati under byggtiden eftersom vi inte
behöver följa några offentliga upphandlingsregler
5. IP-only är en stor och välkänd nätoperatör med dokumenterat
god tillgänglighet på sina nät.
6. IP-only kommer att äga och ha hela drifts- och
underhållsansvaret för det färdiga nätet. Föreningen kommer
enbart att behöva administrera gruppavtal(en).

12. Frågor och diskussion kring punkterna 7-11.

Ordet är fritt!

13. Beslut

Beslutar stämman att följa styrelsens rekommendation och
anta IP-Onlys erbjudande?

14. Specifik information om vad som sker härnäst
●

●

Broschyr, avtal samt en skylt att placera väl synlig i trädgården
finns att hämta direkt efter stämman.
Vi fortsätter medlemsvärvningen med full kraft.
–

●

●

●

Föreningen kommer att vara med under Silldagen 16/5

Byggnationen kommer att påbörjas innan semestrarna i år
förutsatt att vi når 600 anslutningar innan 31 maj.
Markavtal med tillhörande kartbild kommer att distribueras till
de markägare som berörs av kanalisationen. ( Ej vanliga
villatomter med enbart anslutning.)
Vi kommer att förhandla fram förslag till gruppavtal i god tid
innan driftsättning av nätet. (Inkl. norska kanaler)
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Vår hemsida: www.stenrikefiber.se/Länkar

15. Mötets avslutande

Tack för en bra stämma med tydligt beslut. Nu återstår
”bara” att ro det hela i hamn.
Nu är det hög tid för en kopp kaffe!

