
PROTOKOLL Fsxl-2014Od-A/baga Fiber ek. for. 
Sammanträdesdatum Sida 1 (4) 

Tid: 


Plats: 


Närvarande: 


§ 1 

§2 

§3 

§4 

§5 

§6 

§7 

2014-11-18 

Extra föreningsstämma 

Kl 19:00 - 21 :00 

Sämsjöborg 

Enligt bifogad närvarolista 

Mötets öppnande 

Föreningens ordförande, Jerry Stridh, hälsade de närvarande välkomna 
och förklarade stämman öppnad. 

Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 

Till mötesordförande valdes Jerry Stridh och till sekreterare Holger Sandin 

Godkännande av röstlängden 

Ordföranden anmälde att en aktuell medlemsförteckning lagts ut där de 
närvarande medlemmarna fått notera sig. Denna godkändes som 
röstlängd . Bifogas som Bilaga 1. 

Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 

Stämman utsåg Staffan Setterberg och Karl-Otto Hägnerud. 

Fråga om extra stämman blivit utlyst i behörig ordning 

Till extra stämma skall kallas minst en vecka i förväg. Ordföranden 
meddelade att kallelse gick ut 2014-11-05 via e-post och samtidigt med 
brev till dem som inte anmält e-postadress, vilket godkändes av stämman. 

Fastställande av dagordningen 

Den, tillsammans med kallelsen, utsända dagordningen godkändes. 

Styrelsen informerar och svarar på frågor. 

Ordföranden, Jerry Stridh, föredrog bakgrunden till de förslag, som 
styrelsen lagt beträffande förändring av insatsbeloppet och abonne
mangsavgifterna. Han berörde också vad som gäller för en ekonomisk 
förenings verksamhet och skillnaden mellan kapitalinsats för investering, 
som är momsfri, medan betalning för en tjänst är momsbelagd. Styrelsen 
har bland annat tagit del av den Fiberhandbok, som getts ut av Coom
panion Kronoberg, och vars författare varit föreläsare vid Fibermöten där 
några av styrelseledamöterna deltagit. Styrelsen anser därför att man nu 
haft ett bra underlag för att beräkna de nätavgifter som skall tas ut för att 
täcka driften av föreningens fibernät. De är också redovisade i det 
medlemsbrev som gick ut tillsammans med kallelsen till stämman. 

Vidare informerades om de olika kostnaderna för anläggandet av fiber
nätet och hur det finansierats. Slutkostnaden är fortfarande preliminär 
eftersom slutavräkningen till Länsstyrelsen för projektbidraget inte är 
godkänd än. Preliminärt resultat visas i Bilaga 2. 
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§8 Beslut om förändring av insatsen 

Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag att, av skatte
tekniska skäl, sänka insatsbeloppet från 15 100 kr till 13 500 kr i bok
föringen och överföra mellanskillnaden till anslutningskostnad ink!. moms 
enligt nedan. 

Per medlem Totalt (x 227) 

§9 


Inbetald insats 15100 3427700 
Omfördelas till: 
Insats 13 500 3064500 
Anslutningsavgift 1280 290560 
Moms 320 72 640 

Beslut om medlemsavgifter och abonnemangsavgifter 

Föreningsstämman i april beslutade att ingen medlemsavgift skulle tas ut 
för 2015 och på styrelsens förslag beslutade stämman att inte nu ändra 
detta beslut. 

Då nya abonnemangsavgifter för 2015 skall ta hänsyn till avskrivningar 
presenterades underlag för detta. Efter reducering av anläggningsvärdet 
med samma belopp som omfördelats till anslutningsavgift i föregående 
paragraf återstår 2 868440 kr, som föreslås avskrivas på 30 år, dvs. med 
95615 kr/år, motsvarande 32,93 kr/månad och anslutning. Nätavgiften 
för 2015 beräknas då enligt nedan. 

Helår Per månad Per ansl. 
Administration 43710 3642,50 15,05 
Försäkring 7000 583,33 2,41 
Underhåll 7000 583,33 2,41 
Avskrivning 95615 7967,92 32,93 
Summa 153325 13 333,33 52,80 

Stämman beslutade enhälligt enligt styrelsens förslag om avskrivning 
enligt tabell ovan och ny prislista för abonnemang under 2015 enligt 
tabell nedan, men efter diskussion med tillägget att de medlemmar som 
idag bara har mediaomvandlare installerad men inte avser köpa någon 
tjänst och därför inte vill betala någon nätavgift kan slippa detta. Anslut
ningen stängs då genom att mediaomvandlaren demonteras och lagras av 
föreningen tills vidare. Kostnaden (1000 kr) för mediaomvandlaren 
återbetalas till medlemmen. Vid framtida önskad anslutning tas ut en 
startavgift på 2500 kr, dvs. samma pris som för den som idag inte har en 
aktiverad anslutning. 

Quadra- Nät- Månads-
Tjänst 2015 com avgift Moms kostnad 
TriplePlay, Tv Sappa Alltid, telefon 223,20 52,80 69,00 345,00 
TriplePlay, Tv Sappa Stor, telefon 287,20 52,80 85,00 425,00 
DuaiPlay, Sappa Alltid 207,20 52,80 65,00 325,00 
DualPlay,Tv Sappa Stor 271,20 52,80 81,00 405,00 

Bara telefon 23,20 52,80 19,00 95,00 
Företagsab. 250/100 Mb 750 52,80 200,70 1004,00 
Enbart Mediaomvandlare 52,80 13,20 66,00 
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§11 Övriga frågor 

Ett tiotal mötesdeltagare hade frågor om brister i nättjänsternas funktion 
och kvalitet. Företrädesvis telefonproblem men även krångel med Tv
mottagningen och i något fall också Internetbortfall. Trots utlovad 
bättring tycks det inte blivit så mycket bättre hos kundtjänsterna. Fort
farande är det dålig återkoppling och man får konstiga svar ibland. 

Vid en snabb inventering av vilka fel mötesdeltagarna för närvarande 
besvärades av visade det sig finnas 8 telefonproblem, 4 Tv-problem och 4 
som hade störningar på Internet. 

Jerry framhöll att det är viktigt att de som felanmäler till Riksnet eller 
Sappa också meddelar honom så han får en uppfattning om vad som inte 
är bra och kan hjälpa till att få något att hända. 

Som en hjälp för att snabbt kunna åtgärda fel på t ex Tv-boxar och media
omvandlare föreslogs att föreningen skaffar ett antal att ha i reserv. Detta 
förslag tar styrelsen hand om och löser på lämpligt sätt. 

En fråga gällde hur länge vi kan acceptera att vi inte har fått fullgod 
kvalitet på våra beställda tjänster innan vi kan utkräva någon form av vite. 
Detta hade Jerry inget svar på men det är helt klart att vi skall kräva att 
alla brister åtgärdas snarast. 

Styrelsen har ingen exakt kunskap om hur många av medlemmarna som 
aktiverat sina beställda tjänster och hur de fungerar. Ett förslag kom upp 
att engagera områdesrepresentanterna som kunde kontakta alla i sitt 
område och notera vad som är inkopplat och hur det fungerar, om man 
felanmält, hur kundtjänsten upplevs etc. Detta förslag ansåg Jerry mycket 
bra och att ser till att det genomförs omgående. Sedan kan det vara läge 
att ha ett nytt möte med QuadracomjRiksnet. 

Slutligen informerades om och diskuterades ytterligare några frågor. 

• 	 Besiktning av vårt Fiberprojekt inklusive vår drift- och underhålls
organisation inför slutreglering av projektstödet kommer att göras av 
PTS inom kort. 

• 	 Föreningen har nu skrivit ett underhållsavtal med Herrljunga 
Elektriska, kopplat till tidigare, nu reviderat (mer specificerat) Avtal 
om fiberutbyggnad och nätanslutning. Underlättar att leva upp till PTS 
krav. 

• 	 Styrelsen har utsett Rolf Ceder att vara Drift- och Underhållsansvarig. 

• 	 För att underlätta för både säljare och köpare samt föreningen i sam
band med försäljning av fastighet finns framtaget en mall för Avtal om 
överlåtelse av andelsrätt (i fiberföreningen), som omfattar de upp
gifter som behövs. 

• 	 Herrljunga kommun arbetar med att få fram ett fungerande trygg
hetslarm, som skall ersätta det nuvarande som går via kopparnätet. 
Troligt är att det blir vis GPRS och inte via fibernätet. 

• 	 För att undvika skador på fibernätet är det viktigt att den som avser 
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gräva kontaktar Ledningskollen.se, som då hänvisar till Herrljunga 
Elektriska som enligt avtal gör utsättning av föreningens nät. 

• 	 I samband med kraftavbrott fungerar inte fibernätet mer än ca 20 
minuter, det är den batteritid som respektive nod har. Detta räcker 
för att skydda utrustningen vid korta avbrott men det finns tankar att 
skaffa ett reservaggregat för längre avbrott. Visserligen slocknar ju 
utrustningen hos användarna också men det kan finnas tillfällen med 
lokalt avbrott som bara rör noden och dess närhet och där användare 
längre bort inte är berörda och då skulle ett reservaggregat göra 
nytta. 

• 	 För hemmabruk finns också relativt billig utrustning som ger ca 15 
minuters avbrottsfri tid och som även skyddar mediaomvandlare, 
telefondosa, dator m m för åska. 

• 	 Jerry informerade att föreningen kan erbjuda företagare delad faktura 
för t.ex. TriplePlay, dvs. kostnaden för telefon och Tv faktureras privat 
(111 kr) medan Internet faktureras företaget (253 kr, inkl. 15 kr tillägg 
för administration). 

§ 12 Avslutning 

Ordföranden Jerry Stridh tackade de närvarande och avslutade stämman. 

Vid protokollet: 	~ 
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Karl-Otto Hägnerud-, justerare 

Bilagor: 	 1) Närvarolista 

2) Efterkalkyl, kostnader - finansiering 

http:Ledningskollen.se

