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Verksamhetsberättelse för år 2014.
2014 blev ett år då styrelsen ivrigt väntade på besked från jordbruksverket och länsstyrelsen om när och hur vi
skulle kunna söka stödpengar från landsbygdsprogrammet 2014-2019. Det började med att vi fick besked om att vår
ansökan, som inlämnats under det förra landsbygdsprogrammet inte längre var giltig, och fortsatte sedan med en
väntan på besked fram till i slutet av september 2014. Då fick vi besked om att det var möjligt att söka stödpengar, men
att landsbygdsprogrammet inte var godkänt av EU-kommissionen ännu och att därför regelverket inte kunde
fastläggas. Man förväntade sig ett godkännande i december 2014 och att det därefter skulle ta 3-4 månader innan
beslut om stöd kunde fattas. (EU-kommissionens godkännande blev klart i maj 2015!)
Eftersom det gjordes troligt att de nya stödreglerna skulle omfatta även tätorter med maximalt 3000 invånare
beslöt vi att utöka föreningens verksamhet till att även innefatta Hamburgsunds tätort. Vi hade ett allmänt
informationsmöte i Hamburgsunds Folkets hus i samarbete med köpmanna- och samhällsföreningarna i Hamburgsund
den 20 november 2014. Efter det inlämnades föreningens förnyade ansökan om stöd den 27 november 2014.
Styrelsen var dessutom representerad på fyra fibermöten under året. Vi hade även möten med två potentiella
samarbetspartners, IP-Only och Net-at-Once.
Föreningen hade en extrastämma den 20 april 2014, där resultatet av två förstudier presenterades. Styrelsen
fick även mandat att gå vidare med att undersöka om vi eventuellt skulle avstå från stödpengar mot att kunna komma
igång tidigare och även slippa mycket byråkrati. Vidare fick styrelsen mandat att teckna avtal om samförläggning där
sådan kunde genomföras.
I maj 2014 kom vi därför överens om att samförlägga en kanalisation på ca 3 km i samband med Fortums
pågående kabelförläggning i Nasseröd. För att täcka kostnaden för samförläggningen tog föreningen ett lån i
Sparbanken Tanum, vilket sedan återbetalades i september 2014.
Den 15 juni hade vi vår ordinarie årsstämma, där vi bl. a. beslutade att fortsätta söka bidrag, men att samtidigt
se hur situationen utvecklades.
Totalt hade styrelsen 14 protokollförda möten under året. Medlemsantalet ökade utan någon speciell
kampanj under året från 304 till 403 medlemmar.
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