Södra Kinds Fiber Ekonomisk Förening
769622-3895

Styrelsen för Södra Kinds ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2019, föreningens nionde räkenskapsår.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
ÄNDAMÅL
Av föreningens stadgar framgår att föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska
intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation,
Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna renodlade trafiktjänster,
exempelvis bredband och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.
Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.
VERKSAMHET
Föreningen bildades 2010 och sedan julen 2013 har fibernätet varit i drift! Under 2014 slutredovisades
projektet till respektive myndighetsinstanser. Sedan dess har föreningen hanterat driften av nätet. 2017
avslutades utbyggnaden av fas 2 med 135 nya anslutningar.
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Malin Hilding, ordförande och firmatecknare
Roger Johansson, kassör och firmatecknare
Liselott Johansson, sekreterare
Kjell Persson, nätstruktur och medlemsdatabas
Anders Lennström, projekt
Kenneth Hansson, vice ordförande och information
Sören Hansen, teknisk support
Suppleanter: Gunnar Johansson
Nedlagd tid under verksamhetsåret för styrelsens medlemmar uppskattas till drygt 700 timmar.

MÖTEN
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda möten. Suppleanten har kallats till och
erhållit protokoll från styrelsemötena.
MEDLEMMAR
Medlemsantalet var vid årsskiftet 480 stycken.
12 fastigheter har bytt ägare.
Vid årets utgång hade vi 623 fiberanslutningar.
För framtida projekt hade vi vid årsskiftet 8 intresseanmälningar och under våren har vi fått fler
intresseanmälningar och är nu 20 med 33 fastigheter.
Antalet medlemmar vid årets början:
Antalet Överlåtelser under året:
Antalet nya medlemmar:
Antalet medlemmar vid årets slut:

480
12
9
480
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EKONOMI
Ekonomin har under det gångna året varit baserad på medlems- och månadsavgifter. Svansjö
Företagstjänst i Öxabäck har anlitats för bokföring, fakturering, redovisning och deklaration.
Serviceavgiften faktureras separat via föreningen en gång i halvåret.
Gruppabonnemang administreras och faktureras månadsvis av Net At Once.
Föreningens bank är Mjöbäcks Sparbank och föreningen är försäkrad hos Länsförsäkringar Älvsborg.
Föreningens revisor är Kalle Wrane, Revisionsgruppen i Borås AB.
Kostnaderna för drift och underhåll har mer än fördubblats under 2019. Detta beror till stor del på
utsättningskostnader till följd av markarbeten och nydragning av ledningar under mark.

AVTALSPARTNERS
Transtema ansvarar för skötsel och underhåll av nätet sedan 2018.

TJÄNSTELEVERANTÖR
Kommunikationsoperatör (KO) samt som Tjänsteleverantörer (TL) är Net at Once. Upphandlingen,
som blev klar under hösten 2018, innefattar även Gruppanslutning med Bredband & telefon, TVabonnemang (SAPPA), Delårsabonnemang och Öppen plattform.
Avtalet gäller fr.o.m. 1 jan. 2019 till den 31 dec. 2023.
Nätet är öppet för andra tjänsteleverantörer i Föreningens nät mot en extra kostnad (accesskostnad till
NAO).

TEKNIK
Under det gångna året har vår teknikansvarige varit ute på diverse felsökningar och har avhjälpt de
flesta felen direkt. Ofta har det varit handhavandefel, batteribyte i fjärrkontroller, knappar på
fjärrkontroller som fastnat samt hjälp med flytt av router vid reparationsarbeten inomhus.
Vid några tillfällen har Transtemas tekniker tillkallats för ytterligare felsökning på grund av fiberbrott.
Förutom ovan nämnda har föreningen varit förskonade från större avbrott och skador.
Vid 2018 års stämma beslutades att som en investering för framtiden att en passiv fiberdosa per
hushåll skulle installeras under hösten 2018/vår 2019. Uppdraget gick till Net At Once.
Föreningen bekostade installationen via delvis höjd serviceavgift. På grund av problem med Net At
Once´s underentreprenörer försenades installationen av den passiva fiberdosan till våren 2019.
Vissa av medlemmarna har upplevt problem med WiFi-uppkopplingen i den mediaomvandlaren som
installerades under våren 2019. Varje problem har varit unikt och hanterats av Net At Once och
styrelsen.

INFORMATION
Styrelsen har fortlöpande informerat sina medlemmar om verksamheten på föreningens hemsida
www.sodrakindsfiber.se samt via Facebook.
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OMRÅDESSTRUKTUR
Fiberförningarna MÖ fiber (Mjöbäck-Överlida), Gränsfiber (Älvsered-Fagered) samt Gunnarp-Fegen
Fiberförening är anslutna till vårt nät. Vårt mål är att på sikt erhålla redundans i systemet genom att
kommunikationsoperatören, idag Net At Once, ska kunna ansluta vårt nät från minst tre alternativa
vägar.

PARAPLYET (Svenljungabygdens Fiberförening)
Föreningen är medlem i paraplyorganisationen Svenljungabygdens Fiberförening. Paraplyet utreder
möjligheter att på sikt utveckla samarbetet gällande nätstruktur, ekonomi, information och
upphandling av avtal.
FRAMTID
Styrelsen befarar att det kan bli svårt att lokalt engagera kunniga och intresserade ideella krafter för ett
så stort och ansvarsfullt åtagande som ett fibernät utgör i bygdens framtida infrastruktur. Då våra
grannföreningar brottas med samma problem är det därför naturligt att vi söker olika
samverkansformer med andra föreningar såsom Svenljungabygdens Fibernät eller Västfiber.
Allt eftersom kopparnätet stängs ned har vi fått förfrågan om när nästa utbyggnad sker och hur man
kan ansluta sig till det befintliga nätet. I dagsläget har vi 20 intresseanmälningar till 33 fastigheter.
Styrelsen kommer under våren 2021 påbörja en förstudie för ett nytt projekt ”Fas 3”. Det är vår
förhoppning att alla som ännu inte tagit steget, hoppar på fibertåget.
Vår förhoppning är att medlemmarna är nöjda med denna infrastruktur för både samhällets och den
enskildes gagn.

Östra Frölunda 2020-05-28

Malin Hilding
Ordförande
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