Ammeråns-Gesundens fiber ekonomisk förening
Verksamhetsberättelse för 2020
Styrelsen för Ammeråns- Gesundens fiberförening får härmed avge verksamhetsberättelse och
årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 till 2020-12-31

Föreningens ändamål
Föreningens ändamål framgår av stadgarnas §2: ”Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät 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
skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster”.

Styrelsens sammansättning och verksamhet
Styrelsens sammansättning under 2020 har bestått av ordförande Göran Jacobsson Vågsäter
och Uppsala, vice ordförande Thomas Bäckström Höglunda, kassör Lena Holmgren
Strömsnäs, Thomas Höglund Strömsnäs och sekreterare Siw Lundkvist Höglunda. Suppleanter till styrelsen har varit Thord Sahlin Mörtån och Bertil Westman Överammer. Thomas
Höglund har varit föreningens kontaktman mot Telia. Styrelse har inklusive det konstituerande mötet 11 juni haft fem protokollförda sammanträden. Ett fysiskt och fyra Skype-möten.
Föreningens förtroendevalda revisorer har varit Lars-Erik Jonsson och Leif Karlsson.
Administration och ekonomi
År 2020 är det tredje verksamhetsåret där ekonomin helt och hållet kommit från förmedling
av TV- och datakommunikationstjänster. Under året har föreningen anlitat Contrado redovisningsbyrå för den löpande bokföringen. Under året gjordes en del extra insatser för att följa
upp uteblivna betalningar av abonnemangsavgifter
Föreningens ekonomi
Styrelsen rapporterade redan till föreningsstämman 2019 att föreningens ekonomi är underfinansierad och en höjning av årsavgiften till 200 kr fastställdes av stämman. De ekonomiska
transaktionerna med Telia går precist jämnt upp under förutsättning att samtliga medlemmar
betalar sina abonnemangsfakturor men så sker inte alltid.

Av föreningens likvida medel fanns den 31/12 2020 268 308 kr på Handelsbankens checkkonto och på Länsförsäkringar Bank finns 802 782 kr varav 300 595 kr är placerat på ett räntekonto med 0,5% avkastning.
Styrelsens arvodering
Enligt föreningsstämman 2020 har styrelsen disponerat 25 000 kr för lokalhyra på det sätt
som bedömts erforderligt. En eftersläpande utbetalning av lokalhyra för år 2019 verkställdes
först under 2020 vilket framgår av bokslutet.

Händelser under 2020
Grävskador mm på nätet
Inga direkta grävskador på fibernätet har uppstått under året men en skada på dräneringen till
en fastighetsväg upptäckes under hösten 2019 och återställande av skadan har fördröjts men
blev åtgärdad under året.

Ingen funktionsskada alltså, men styrelsen vill ändå påpeka att det är medlemmar själva som
som ska göra felanmälan i fall skada uppstår - 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.
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.
Efteranslutningar till fibernätet
Styrelsens intresseundersökning om efteranslutning till fibernätet sammanställdes våren 2020
och därefter gjordes kompletterande offertförfrågningar rörande 16 nya fastigheter. Prisuppgifter från bästa offert presenterades på stämman 2020 där också möjligheten till
stödfinansiering från fiberföreningen belystes. Enligt styrelsens uppfattning kan den inte ta
sådant beslut utan förankring i föreningsstämman. De efteranslutningar som genomfördes under 2020, (4 av 11 intressenter) är därför helt finansierade av de nya medlemmarna. Fiberföreningen har således fått 11 nya medlemmar under året.

Thomas Bäckström tillsammans med Thomas Höglund har hållit i arbetet med efteranslutningarna.

Händelser efter årsskiftet
I mitten av januari inträffade ett totalavbrott på fiberkabeln över Indalsälven som ansluter fastigheterna på älvens södra sida vid Strandbodarna. Avbrottet berör 8 fastigheter. Inom samma
vecka kunde dock en ersättningskabel dras fram ovanpå isen och avbrottet åtgärdades. Bra,
men det är ändå en temporär lösning som måste tas om hand om under våren. Jobbet utförs
inom ramen för de avtal som föreningen tecknat med Telia och dess partners.

Verksamhetsplan 2021
Enligt styrelsen bör de huvudsakliga aktiviteterna under kommande verksamhetsår vara
• att ytterligare söka effektivisering och säkra rutiner för det administrativa arbetet inklusive uppföljning av obetalda abonnemangsavgifter, samt
• att efterhöra medlemmarnas uppfattning om föreningens framtid då finansieringsavtalet som tecknades med Skanova 2014 löper ut den 22 december i år, ett avtal som ger
föreningen option att slutligt överlåta fibernätet till bolaget eller, i andra hand, till
annan part.

