
Ammeråns-Gesundens fiber ekonomisk förening

Verksamhetsberättelse för 2018
Styrelsen för Ammeråns- Gesundens fiberförening får härmed avge verksamhetsberättelse och
årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 till 2018-12-31

Föreningens ändamål
Föreningens ändamål framgår av stadgarnas §2: ”Föreningen har till ändamål att främja med-
lemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla 
medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, di-
rekt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna renodlade trafiktjänster, exempelvis bredband 
och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna 
skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster”.

Styrelsens sammansättning
Styrelsens sammansättning under 2017 har bestått av ordförande Göran Jacobsson Uppsala 
och Vågsäter, vice ordförande Thomas Bäckström Höglunda, Lennart Josefsson Färsån, kas-
sör Lena Holmgren Strömsnäs och Thomas Höglund Strömsnäs. Suppleanter till styrelsen har 
varit Lars-Åke Fredholm Överammer. Antalet suppleanter blev aldrig fulltaligt enligt stadgar-
na då Anette Malmberg avsade sig uppdraget kort efter stämman. Protokollföringen har främst
legat på ordföranden, Lars-Åke Fredholm har varit föreningens kontaktman mot Telia. Före-
ningens förtroendevalda revisorer har varit Lars-Erik Jonsson och Leif Karlsson. 

Styrelsens arbete
Föreningens styrelse har efter det konstituerande möte den 13 maj 2017 haft fyra protokollför-
da sammanträden varav samtliga utom ett varit telefonsammanträden. 

Administration och ekonomi

År 2018 är det andra verksamhetsåret där ekonomin helt och hållet kommit från förmedling 
av TV- och datakommunikationstjänster. 

Direkt efter stämman var vi tvungna att leta efter en ny kassörsfunktion då kassören Anita 
Amrén Näsberg valde att lämna uppdraget vid förra stämman. Ett omfattande letande vidtogs 
efter möjliga företag som med kort varsel kunde ta vid och redan den 16 juli kunde vi ingå av-
tal med Contrado Redovisning AB i Östersund om hantering av föreningens ekonomi. Det är 
även de som hanterar faktureringen för kollektivavtal och medlemsavgifter. 

Efter en kort uppstartsperiod kom vi igång med fakturering den 16 augusti för augusti månad 
och under vecka 34 fortsatte faktureringen för september månad tillsammans med 
kvartalsfakturering per den sista september. Contrado använder sig av Fortnox system för 
bokföring och fakturering samt för betalningspåminnelse och inkassoåtgärder

Föreningens ekonomi

Det till synes negativa resultatet för 2018 jämfört med 2017 beror på att redovisningsbyrån in-
fört en periodisering av fakturorna från Telia som helt överensstämmer med årets kalendermå-
nader. För år 2019 förväntas därmed kostnadsbilden återgå till den normala.



Av föreningens likvida medel fanns den 31/12 2018 107 149 kr på Handelsbankens checkkon-
to och 802 341 kr finns på Länsförsäkringar Bank varav 300 457 kr är placerat på ett ränte-
konto med 0,5% avkastning.

Styrelsens arvodering

Enligt föreningsstämman 2018 har styrelsen disponerat 25 000 kr för lokalhyra på det sätt 
som bedömts erforderligt. Lokalhyra har utbetalats endast till den vid stämman 2018 avgåen-
de kassören.

Händelser under 2018

Grävskador mm på nätet

Redan före midsommar upptäcktes öppet liggande slang med fiber utefter en schakt på södra 
sidan Gesunden. Det antogs att den strida snösmältningen gjort att täckmaterialet blivit avspo-
lat. Efter anmälan till Skanova så återställdes det utan att någon medlem drabbats.

Även i Strömsnäs uppstod en grävskada på fibernätet och det skedde vid ett arbete på egen 
tomt. Efter visst bryderi om vem skulle svara för återställandet var det även här Skanova som 
ordnade med grävning och reparation, det är dock osäkert om betalningsansvaret är löst. Pro-
blemet i detta var inte enbart att man grävt av den egna kabeln utan att anmäla till Lednings-
kollen, det visade sig även att andra kunder i nätet nu drabbats av detta fel. Det var minst fyra 
kablar som som skadades vilket drabbade andra medlemmar.

Därför måste det understrykas att det är den eller de medlemmar själva som drabbas som ge-
nast ska göra felanmälan - Trippel-playkunder anmäler till Telia 90 200 och Öppen-
fiberkunder anmäler till det bolag som man avtalat om tjänster med. Information om 
ledningskollen finns på vår hemsida, alternativt www.ledningskollen.se. Styrelsen har ett antal
gånger informerat Telia om att återfyllning efter skadan ännu inte är utförd och Telia har i sin 
tur påmint Skanova om det. Vi följer upp detta tills återställningen är klar.

Fastighetsöverlåtelser mm

Under året har några medlemmar valt att lämna Telia-abonnemanget för så kallad öppen fiber 
och några andra har kommit tillbaka till grundabonnemanget. Några fastigheter har bytt ägare 
och det har orsakat visst administrativt strul då adressanmälan till föreningen ofta glöms bort 
tills betalningspåminnelser letar sig fram till berörda efter en tid.

Verksamhetsplan 2019
Enligt styrelsen bör de huvudsakliga aktiviteterna under kommande verksamhetsår vara

• att ytterligare finna förenkling och effektivisering av det administrativa arbetet inklusi-
ve uppföljning av obetalda abonnemangsavgifter, samt

• att kommunicera med medlemmarna om föreningens eventuella alternativ inför den 
förmodade avvecklingen år 2021.

http://www.ledningskollen.se/
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