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Extra föreningsstämma i Stenrike Fiber Ekonomisk Förening

Tid & plats 2015-04-05, kl. 15.00 i Folkets Hus Hamburgsund
Närvarande Ca 180 personer kommer till mötet som är öppet för såväl medlemmar som andra intresserade.
Röstkort delas ut, ett per registrerad fastighet.
1

Mötet öppnas av Bengt Söderlund
Bengt hälsar alla välkomna. Dagordningen gås igenom. Den 2 april var vi 497 medlemmar.
Detta är föreningens viktigaste möte. Syftet är att ta ställning till avtalserbjudandet från IP-only.

2

Val av ordförande och sekreterare för stämman.
Bengt Söderlund väljs till ordförande och Eva Astner Berggren till sekreterare för stämman.

3

Godkännande av röstlängd och röstningsförfarande
En röst per fastighet gäller. Endast medlemmar som betalt insatsbelopp samt årsavgift har rösträtt.
Vid votering ska röstkorten användas.

4

Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Maria Sigroth och Katharina Asperholm väljs av stämman.

5

Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
Godkänns.

6

Fastställande av dagordningen.
Godkänns.

7

Information från Filip Åberg, IP-only om erbjudandet och de ingående tjänsterna.
Filip Åberg, IP-Only, presenterade bolaget IP-Only och det erbjudande som medlemmarna i
Stenrike Fiber fått. Dessutom visade han på hur olika tjänster kan se ut i deras nät.
(Filips presentationsmaterial finns att läsa på Stenrike Fibers hemsida: Extra stämma 2015-04-05 |
Stenrike Fiber

8

Genomgång av Anslutningsavtal och Markavtal /Thororbjörn Pettersson byNet.
Thorbjörn Pettersson, byNet, gick igenom Anslutningsavtal och Markavtal.
(Avtalen finns att ta del av på Stenrike Fibers hemsida: Avtal

9

Preliminär nätlayout samt tidsplan /Thorbjörn Pettersson byNet.
Thorbjörn Pettersson redovisade en preliminär nätlayout samt tidsplan för genomförande.

10

Jämförelse med närliggande föreningar.
Bengt visar vilken kalkyl vi tidigare tagit fram i föreningen för nätbyggnad. Han redovisar vad
angränsande föreningar fått betala för anslutning och han redogör för de regelförändringar som
är kända vad gäller bidrag i nya systemet. Han visar också vad Tossene fiber får i sitt gruppavtal
med Comhem och hur mycket man där får betala per månad för detta.
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Styrelsens rekommendation och förslag till fortsatt arbete.
Styrelsens rekommendation är att stämman antar IP-onlys erbjudande:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

12

Det är osäkert hur stort statligt stöd vi kan få och när det kan komma.
Vi får en fast anslutningskostnad som betalas först vid fungerande installation. Ingen
driftkostnad tillkommer.
Vi kan snabbt komma igång med nätbyggnaden under förutsättning att vi är 600 anslutna.
Mindre arbetsinsats från föreningen.
Vi slipper offentlig upphandling.
IP-only är en välkänd nätoperatör,
P- only kommer att ha drifts och underhållsansvar för det färdiga nätet.

Frågor och diskussion
På denna punkt lämnades ordet fritt för att fråga och diskutera. Det blev en konstruktiv och
intressant stund. Det togs upp många olika frågor varav bl.a. kan nämnas:








13

Negativa sidor med att välja IP-only? Vi är bundna till dem och äger inte nätet.
Schablonavdrag på ROT-avdrag ifrågasätts.
Om tomrör finns på tomten, kan jag få reducerat pris?
Kan årets ROT utnyttjas eftersom det sänks nästa år? Ja, om byggnationen snabbt är
igång.
Hur lång tid slipper vi nätavgifter? Tillsvidare.
Varför finns bara ett förslag att ta ställning till?
,,,

Beslut
Stämman beslutar enhälligt att anta IP-Onlys erbjudande!

14

Vad händer här näst?
Mötet fick ett snabbt avslut eftersom det dragit ut på tiden. Vi behöver ha minst 600 avtal påskrivna
den 31 maj för att snabbt komma igång. Skyltar ska distribueras för att sättas upp i trädgården.
Markavtal med kartbild ska distribueras till berörda markägare. Föreningen ska förhandla fram ett
eller flera gruppavtal i god tid innan driftsättning av nätet. Dessa avtal ska innehålla TV, bredband
och telefoni. Det blir föreningen som kommer att sköta dessa avtal i framtiden.

15

Mötet avslutas
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.
Heestand 2015-04-05
Eva Astner Berggren
……………………………………………
Justeras:
……………………………………………..
Kathareina Asperholm
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…………………………………………….
Maria Sigroth

