Strandhems fiberförening

Kallelse till årsmöte för
Strandhems Fiberförening
Datum: söndagen den 31 Maj
Tid: Klockan 16:00
Plats: Aktivitetshuset, idrottsplatsen

Dagordning, årsmöte 2020
1) Fastställande av röstlängd för mötet.
2) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3) Val av protokolljusterare och rösträknare.
4) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5) Fastställande av dagordning.
6) Föredragning av;
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
7) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9) Fastställande av verksamhetsplan kommande verksamhetsåret
10) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11) Val av;
a) Val av ordförande och ordinarie ledamöter gjordes förra året för en period av två år. Inga
nyval behöver göras.
b) en till två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
c) en till två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta;
d) en till två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
sammankallande;
12) Övriga frågor
a) Vad får beslut fattade på Strandhems stämma för konsekvenser för Fiberföreningen

Verksamhetsberättelse 2019
för Strandhems fiberförening
Styrelsen för Strandhems fiberförening avger härmed följande berättelse över
föreningens verksamhet under verksamhetsåret 2019.
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Medlemsantal
Vid periodens början hade föreningen 190 medlemmar. Vid dags dato hade föreningen
162 med lemmar. Föreningen har inte aktivt gjort några kampanjer för att värva
medlemmar under året.
Föreningens inre verksamhet
Perioden har präglats av ett lugn efter att det nya avtalet tecknades med Ownit.
Föreningen har haft 5 styrelsemöten under året. I början av 2019 ett par möten för att få
det sista med avtalet i hamn samt årsmöte och konstituerande styrelsemöte. Under hösten
hade vi ett möte och ytterligare ett möte i mars 2020. Frågor som har diskuterats har varit
bland annat.
 Om vi behöver en egen hemsida eller kan arbeta med Boappa- Ett boende finns
skapat men medlemmar är inte påförda ännu.
 Frågan om hur avtalet vid ägarbyte skall gå till när det gäller fiber. Inga riktlinjer
finns.
 Överlåtelseavtal Ownit
 Informationsportalen på Ownit som vi blev utlovade i avtalet.
Utåtriktad verksamhet och information
Fiberföreningen har inte haft någon större utåtriktad verksamhet efter att det nya avtalet
blev klart. Fiberföreningens medlemmar följer aktivt upp frågor från medlemmar och
övriga när det gäller fiber. Under perioden har ett större avbrott i nättrafiken skett.
Fiberföreningen var aktivt ute med information via flera olika kanaler.
I årsmötesprotokollet togs följande punkter upp
 Fortsätta driva på Ownit och bevaka att fiber levereras enligt avtal, att teknikstrulet







åtgärdas snarast möjligt och att kompensation ges till medlemmarna.
Även trycka på att Ownit ska sätta upp den kundportal för föreningen som avtalats
fram.
Pressa Malmö Stadsnät och förklara vikten av att ha skåp med anslutningsmöjlighet
för alla. Skåpets kapacitet är idag bristfällig.
Fortsätta ligga på ꞏfiberanslutna på området som fortfarande inte anslutit sig till
föreningen.
Stötta nyinflyttade/ny-anslutna i dialogen med Ownit.

Det har visat sig mycket svårt att få kontakt med Ownit och Malmö stadsnät när väl avtalen
var tecknade. Flera kontaktförsök har gjorts. Det verkar dock som om nyanslutningar till
fibernätet har fungerat som de ska. Vad vi vet sitter ingen för tillfället och väntar på att få
fiber installerat.

Ekonomisk berättelse
Resultaträkning
Konto

Namn

2019

2018

Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter
Summa intäkter

850

510

850

510

0
‐468
‐800

‐191
‐457
‐900

‐1 268

‐1 548

418

1 038

190101

191231

6 142,00

5 267,10

6 142,00

5 267,10

‐6 723,00
1 038,00
‐5 685,00

‐5 685,00
417,9
‐5 267,10

‐457

0

‐457

0

‐6 142,00

‐5 267,10

Övriga kostnader
Möteskostnader
Datakommunikation
Bankkostnader
Summa övriga kostnader
Årets resultat
ÅRETS RESULTAT
Balansräkning
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Checkräkningskonto
Summa Tillgångar
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
Fritt eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Summa Skulder
Summa skulder o Eget Kapital

Revisionsberättelse
Lämnas på årsmötet
Slutord
Om perioden 2018 – 2019 kännetecknades av ett intensivt arbete så har den senaste
perioden präglats av ett stort lugn. När väl allt var på plats har Fiberföreningen mer
kunnat bevaka vad som händer. Vi har haft väldigt få som har vänt sig till oss med olika
typer av frågor. Detta har också avspeglat sig i att vi har haft betydligt färre möten i
föreningen.
Problematiskt har varit att det efter avtalets tecknande har varit mycket svårt att få
kontakt med vare sig Malmö stadsnät eller Ownit, varför de frågor som pekades ut i
planen för 2019 i stort sett kvarstår som olösta.
I kallelsen till Strandhems stämma finns ett förslag om att föra in kommunikation under
Strandhems förvaltning. Om detta förslag går igenom kommer det att ha stora
konsekvenser för fiberföreningen.

Verksamhetsplan, 2020/2021
Kontakterna med Malmö Stadsnät och Ownit behöver återupptas. Bland annat så har vi
blivit utlovade en informationsportal som ännu inte har kommit till stånd.
Fiberföreningen har därför ett stort informationsansvar. Fram till dess att den utlovade
kommunikationslösningen är på plats kommer vi att bevaka att ett fungerande
informationsflöde finns mellan föreningens medlemmar å ena sidan och Ownit och
Malmö stad å andra sidan.
Det har i Bunkeflo fiberförening förts fram röster om att göra om nätet till ett öppet
fibernät där varje tomtägare tecknar individuella kontrakt. Detta är en fråga som vi har
diskuterat i fiberföreningen och ställer oss väldigt negativa till. Vi hade aldrig fått så
fördelaktiga ekonomiska villkor med individuella kontrakt. Detta är en fråga som
behöver bevakas.
Den stora frågan under året är avhängigt ett beslut på Strandhems stämma. På stämman
fattades beslut om att samfälligheten skall lägga till kommunikation i den ansökan om
ny förvaltningsförrättning som skall lämnas till lantmäteriet under våren. När
kommunikation förs in under Strandhems förvaltning kommer Fiberföreningens status
att förändras. Här kommer att behövas ordentliga diskussioner med samfällighetens
styrelse. I det kontrakt som finns med Malmö stad stipuleras att en fiberförening skall
finnas och vara part i tecknande av avtal med tjänsteleverantör.
Bunkeflostrand den 13 maj 2020
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