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Verksamhetsberättelse för år 2015.
2015 blev det år föreningen äntligen kom till skott med fibernätsprojektet. Året började däremot mycket
dystert. Beslutet om det ny landsbygdsprogrammet, som egentligen skulle börjat gälla under 2014, blev ytterligare
försenat. Dessutom ändrades reglerna för vad och vilka som skulle ingå i stödprogrammet upprepade gånger.
Då allt såg som mörkast ut och vi styrelsen hängde med våra huvuden, så fick vi emellertid ett erbjudande
från IP-Only, vilket vi i styrelsen efter en viss tvekan valde att acceptera.
På en extra medlemsstämma den 5 april 2015, presenterades IP-Onlys erbjudande. Efter en livlig diskussion
med många frågor gokände stämman med stor majoritet styrelsens förslag att acceptera IP-Onlys erbjudande. Därefter
vidtog ett intensivt arbete med att dels få våra medlemmar att beställa fiberanslutning och även få så många nya
beställare som möjligt. Efter en lite långsam start, så "lossnade plötsligt proppen". Den 8 maj hade det registrerats 294
beställningar. En månad senare var det 522 beställningar och vi började tro på att nå tröskeln på 600 beställningar, som
krävdes för att avtalet med IP-Only skulle gälla. Mycket riktig passerade vi i början av juli 600 beställningar och flera var
på ingående. När kampanjen upphörde från IP-Onlys sida och anslutningskostnaden återgick till "ordinarie" 34 900 kr,
så hade det registrerats fler än 830 beställningar. Vid årsskiftet var antalet registrerade beställningar 840. Till det
kommer en stor potential av nya beställningar från köpare av fastigheter i Skäret-området.
Föreningen hade sin ordinarie årsstämma den 28 juni 2016.
Själva fibernätsprojektet startade i oktober. Man började kanalisationen ungefär vid Jore Postformning och
fortsatte därefter längs Jore älv. Man hann även med Jore hed, Amdal, Backegärdet samt Ejgdestämmen och vidare ner
mot industriområdet under hösten 2015.
I oktober 2015 gjordes även ett dataintrång på föreningens e-postkonto och ett stort antal "infekterade"
meddelanden sändes ut i föreningens namn. Händelsen polisanmäldes (utan någon synbar åtgärd från Polisen). Som
tur är har vi inte fått några rapporter om stora problem hos dem som fick infekterade meddelanden.
Totalt hade styrelsen 12 protokollförda möten under året. Medlemsantalet ökade kraftigt under året från 403
till 706 medlemmar.
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