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Årsstämma i Näshulta fiber ekonomisk färening

Datum: 2018-03-27

Plats: Näshulta kommunalhus

Val av mötesordfÌirande samt mötessekreterare
Till mötesordftirande valdes Michael Carlén.
Till mötessekreterare valdes Michael Bergman.

Godkännande av röstlängden
Röstlängden godkåindes.

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Till justerare valdes Tommy Kvarsell och Torbjörn Andersson.

Stämmans behöriga utlysande
Kallelse utsändes via epost altemativt per post den24 februari.
Utlysandet godkåindes.

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkåindes som finns i stadgarna.

Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse
Arsredovisningshandlingarna och revisionsberättelsen godkåindes. Se bilaga2:
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.

Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om
disposition av årets vinst eller färlust enligt den fastställda balansräkningen
Balans- och resultatråikningen godkändes och resultatet ftirdes över till ftiljande
års bokfüring. Se bilaga 3: balans och resultatråikning.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av ståimman for 2017.

Fråga om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna.
Styrelsen kommer inte att ta ut något arvode under 2018.

Budget
Budgeten fitr 2018 godkändes. Se bilaga 4: budget.
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Adress
Näshulta Fiber
c/o Ann-Britt Eriksson
Svalbo gård
635 17 Näshulta

Bankgiro
5012-953s
Org.nr
769630407s

Internet
www.nash ulta.se/fiber

E-post
nashultafìber@outlook com
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Medlemsavgifter
Det beslutades att füreningen til ut en medlemsavgift fttr 2018 pä200 kr, som
sannolikt kommer att täcka loreningen kostnader under resten av dess livstid.

Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 6 ordinarie ledamöter sarrfi2
suppleanter.

Val av styrelseledamöter och suppleanter
Till ordinarie styrelseledamöter valdes :

HakanNorling 2 år, omval
Ann-Britt Eriksson 2 år, omval
Daniel Tidefiärd 2 âr, omval
Michael Bergman 1 år kvar
Hans Eriksson I år kvar

Till styrelsesuppleanter valdes:
Ander Lundkvist I år, omval
Stig Eriksson I år, nyval

Val av färeningens och styrelsens ordfärande
Till ordfiirande på I år valdes Michael Carlén.

Val av revisorer och revisorssuppleanter
Till revisorer på I år valdes Uffe Merell samt Kicki Thomér.
Till revisor suppleant på I år valdes Bo S. Carlén samt Anders Kruhsberg.

Val av valberedaren tre personer varav en skall vara sammankallande
Till valberedare på I år valdes Christer Ilar (sammankallande), Annette
Pettersson-Selander samt Fredrik Karlsson

Stadgeändringar
St¿imman godk?inde de stadgeåindringar som extrastämman denT januari
godkåint. För de nya stadgarna se bilaga l. Föreningen redogjorde även ftir
nyttan av att vara medlem i ftireningen. I och med medlemskap ftireträder
fÌireningen medlemmars intressen gentemot Peab och Zitius under byggnationen
och vidare då nätet åir driftsatt.

Beslut om vad som skall göras med insatserna
Stämman beslutade att füreningen återbetalar mellanskillnaden mellan
nuvarande insats 2500 kr och den nya insatsen på 100 kr. Detta med avdrag für
200 kr ftir årsavgift 2018. Det innebåir att det kommer att utbetalas 2200L.r. per
medlem.
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Bankgiro
50r2-9535
Org.nr
7696304075

Internet
www.nash ulta.se/fiber

E-post
nashultafiber@outlook.com
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Näshulta Fiber
c/o Ann-Britt Eriksson
Svalbo gård
635 17 Näshulta
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De medlemmar som betalt in mer åin en insats får tillbaka hela beloppet på dessa
insatser. Mer information om detta skickas ut via mail och läggs ut på hemsidan.
Föreningen behöver å in kontouppgifter ftir att genomfÌira återbetalningen.

Óvriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.

Mötets avslutande
Mötet avslutades av ordfiirande.

Justeras

Tommy Andersson

Adress Bankgiro Internet
Näshulta Fiber 5012-9535 www.nashulta.se/fiber
c/o Ann-Britt Eriksson Org.nr Lpost
Svalbo gård 7696304075 nashultafiber@outlookcom
635 17 Näshulta
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Stadgarfor NashultaFiber Ekonomiskforening
§ I Firma
FOreningensnamnllr NashultaFiber.

§ 2 Andamáloch verksamhet
Foreningenär huvudmanoch driver projektet“Nllshulta Fiber”. FOreningenbar till andamâl
all framja medlemmarsekonomiskaintressengenomall via ett lokalt passivtfibernat for
bredband,ledningsnat,tilihandahAllamedlemmarnanatkapacitetfor bl.a. data-och
telekommunikation.Fareningenkan även,direkt eller indirekt, tillhandahâllamedlemmarna
trafiktjanster,exempelvissákalladebredbandstjllnsler.
Förslagtill ündring§ 2 AndamI och verksamhet
FOreningcndriver projektet“Niishulta Fiber”. Projekiel ska ledatill att foreningens
medlemmarfar tillgáng till eti fihernllt och ha mOjlighetall avropatjiinster i niltet. Foreningen
komnier inte sjUlv att Uga eller drifta nätet.

§ 3 Foreningenssate
FOreningenbar sitt sate pakassOrensadress,i Eskilstunakommuni SodermanlandsIan.
VerksamhetsomrãdetutgOrsav Nashultasockenmedomnejd.

§ 4 Medlemskap
Till medlemkan antasen sOkandesomägeren fastighetmomfOreningens
verksamhetsomrAde.
MedlemforvantasfOlja fOreningensstadgaroch beslutsamtbidra till fOrverkligandeav
fOreningensandamäl.Om en fastighethar flera delagarekan endasten delagarevaraformell
medlem.Ansokanom medlemskapgörs via foreningenshemsida.Ansokanom intradeprOvas
av styrelsen.
Arrendatorskall jamstallasmedfastighetsagarei dessa stadgar.Aven hyresgastkanjamstallas
medfastigheisagareom det är llndamâlsenligL

§ S Medlemsáliggande
Varje medlemär skyldig all betalade av fOreningsstammanfaststalldainsatsernaoch
avgifternasamtäveni ovñgt fOlja foreningensstadgaroch beslut.

§ 6 Insats
Medlemskadeltai fOreningenmedett insatsbeloppom lagst 100 1cr och hOgst30 000 kr for
varje anslutningpa fastighet,bostadshuspa fastigheteller annanbyggnad.Anslutning i
efterhandkan kommaalt kostamera.FrâganavgOrsav styrelsen.
Av insaisbeloppetska2500kr betalastill fOreningenskonto i sambandmed tecknandetav
fastighetsanslutningsavtaldock senastmom tvà veckorefter alt medlemskapbeviljats.
Resterandebeloppbetalaspa det säU och mom den lid somstyreisenbestammer.
Förslagtill iindring § 6 Insats
Medlem skadelta i fOreningenmedett insatsbelopppa 100 kr per medlem.

Actress Rcmkgiro b,terner
Näshulta Fiber 5012-9535 www.nashultu.s&flber
do JohanKilger Org.nr E-posr
HanchergNygàrd 1 769630.4075 nashuItaflber@outlook.com
64397 VäslraNüshulta
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§ 7 Avgifter
Varje medlemskall Arligen till fOreningenbetalamedlemsavgift,som beslutasav
fOreningsstämman.MedlemsavgiftbetalaspA det situ och mom den tid som styrelsen
bestitrnmer.

§ S Ovrigaavgifter och avtal
Vauje medlernska till fOreningenbetalaen anslutningsavgiftfor anslutningav byggnadpA
medlemmensfastighetenligt overenskommetfastighetsanslutningsavtal.Für nyttjandeav
fureningenstjitnster skall avgift utgA. Avgiften for de olika tjllnster foreningentillhandahAller
faststllhlsav styrelsenoch reglerasi avtal samupprllttasmellanden som nyttjar tjänstenoch
Coreningen.
StyrelsenupprUttarerforderligaavtal bl.a. mark-, fastighetsanslutnings-,tjitnsteavtalmed
bcrOrdaparter.PA tjitnstemasomforeningentillhandahAllerutgAr moms.
Förslagtill ündring § 8 UtgAr

§ 9 Uteslutningav medlem
En medlernsambryter mot stadgarnaeller somuppenbarligenskadarfOreningeneller
motarbetardessintresseneller andamAl kan av styrelsenuteslutasur foreningen.En utesluten
medlemkan hanskjutafrAgan om uteslutningtill foreningsstUmmangenomatE anmUladetta
till styrelsenmom en mAnad frAn deE aK meddelandetom uteslutningskickadestill
medlemmen.

§ 10 AvgAng
Utom i de fall som itr bestllmdapA ett sarskilt sitil i lagenorn ekonorniskafOreningarskeren
avgAngur foreningenvid rllkenskapsAretsslut. AnsOkanom uttritde ur fareningenskall
stitllas till styrelsenoch skall ske skriftligen rninst 3 mAnaderfore rllkenskapsAretsslut.
AvgAng fAr dock ej ske tidigare an 5 Ar efter intrade,undantagdA fastighetenoverlAts till fly
ägare.Vid uttradeur ForeningenAterbetalasdet lagre insatsbeloppet.
Forslagtill ändring*10 Uttriide ut föreningen
Ansokanam ultradeur fureningensLall stallasskriftligt till styvelsen.Vid uttride ur
ForeningenAterhetalasinsatsbeloppet.

§ 11 Styrelse
Styrelsenskall bestA av rninst fern och hOgstnio ledamoteroch rninst tvA och
hOgst fern suppleanter.Ordforandevaljs av COreningsstamrnanpA eti Ar och
styrelseledamotervaljs av fOreningsstUmmanpA tvA Ar fast vaxelvis sA att ungerarhalva
styrelsenvitLjs varje Ar. Suppleantervaljs av fOreningsstammanpA ett Ar.
ForutornordfOrandekonstituerarstyrelsensig sjhlv vid styrelsembte.
StyrelsesuppleantertjanstgOri valfri ordning men bar alltid rllfl att nitrvara vid styrelsemeten.

§ 12 Firmateckning
FOreningensfirma tecknas,fOrutorn av styrelsen,av dem styrelsenutser.

A dress Rankgiro 1,zrerner
NüsbultaFiber 5(112-9535 www.nashulta.selfiber
do JohanKilger Org.nr E-post
HanebergNygrd 1 769630-4075 nashultaflher@outlook.com
64397Vlistra Nüshulta
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§ 14 Räkenskapsár
Foreningensrakenskapsârllr lika med kaienderâr.

§ 15 Arsredovisning
Styrelsenskail Jamnafirsredovisningshandlingarnatill revisorernasenastsex veckorfore
ordinariefbreningsstamma.

§ 16 Ordinarieföreningsstämma
Ordinarieforeningsstammaskall hâllasfore juni mãnadsutgâng.Vid ordinade
fOreningsstammaskall foijandearenden behandlas:
1. Val av ordfOrandesamtsekreterarevid stämman
2. Godkannandea’ rostlangden
3. Val av tvâjusteringsmäntillika rbstraknare
4. Frâgaom stimmanblivit utlyst i behUrig ordning
5. Faststllhlandeav dagordning
6. Styrelsensârsredovisningshandlingaroch revisionsberattelse
7. Beslutom faststallandeav balansrakningenoch resultaträkningensamt om
dispositionav âretsvinst eller forlust enligt den faststalldabalansrakningen
8. Beslut om ansvarsfrihetat styrelseledamOtema
9. Fráganon arvodetill styrelseledamOternaoch revisorema
10. Budget
11. Medlemsavgiftoch andraavgifter
12. Beslutom antalet styreiseledamOteroch suppleanter
13. Val av styrelseledamOteroch styrelsesuppleanter
14. Val av fareningensoch styreisensordfOrande
15. Val av revisoreroch revisorssuppleanter
16. Val av valberedning,tre personer,varav en skall vansammankallande
17. Ovriga arendensonskall tas upp pa foreningsstllmmanenligt lag eller
fOreningensstadgaroch somanmaltstill styrelsensenastfyra veckor fore
foreningsstamman.
18. Motetsavslutas

§ 17 Rdsträtt
Vid fOreningsstllmmanhar varje medlemen rOst perordinarieinsats.

§ 18 KalIelseoch andrameddelanden

WI

Adress Bank-gao Internet
Nilshulta Fiber 5012-9535 www.nashulth.se/fiber /21
do johanKilger Org.nr B-post
HanebergNygârd I 769630-4075 nashultafiher@outlook.com
64397VüstraNäshulta

§ 13 Revisorer
PaordinariefOreningsstammaskall ãrligenvaijas tvâ revisorermedhogsttvâ revisors
suppleanterfor tiden fran till slutetav nästaordinarieforeningsstllmma.
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Kallelsetill foreningsstämmanoch andrameddelandensamtinformationskervia registrerade
c-postadresseroch foreningenshemsida.Kallelseskall ske senasttvá veckor fore ordinarie
fOreningsstUmmasamtsenasten veckafore extraforeningsstllmma.

§ 19 Vinstfordelning
Fritt egetkapital enligt faststalldbalansrakningskall, sedani lag foreskrivenavsättningtill
reservfondenhar skett,enligt forcningsstammansbeslutforas i fly räkning.

§ 20 Upplösning
Vid foreningensupplOsningskall foreningenshehâflnatillgângarfordelasmellan
medlemmarnaI fdrhállandetill inbelaldainsatserenligt § 6.

21 Stadgeändring
Stadgeandringskerenligi lagenom ekonomiskaforeningar.

§ 22 Extra roreningsstamma
Vid extraforeningsstllmmafir inte beslutfattas i andraärendenUn de som angivhsi
kallelsen.Extra fOreningsstllmmakan utlysas,ferutom av styrelsen,dã det av behandling
für uppgivetarendeskriftligen pAfordrasav revisoreller minsl 10 % av Coreningens
medlemmar.

§ 23 Ovrigt
I Ovrigt gLUIer lagenom ekonomiskaforeningar,SF5 1987:667.

At) rays Bwikgiro Internet
NshuItaFiber 5012-9535 www.nashulta.s&flber
do JohanKilger Org.nr E-post
HanebergNygàrd 1 769630-4075 iiashultaflber@oullook.com
ó4397VüstraNüshulta
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Verksamhetsberättelse 2017

Näshulta fiber ekonomisk förening får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret
20t7:

Styrelsen har bestått av
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
I-edamot:
Iædamot:
Suppleant:
Suppleant:

Michael Carlén
Håkan Norling
Michael Bergman
Ann-Britt Eriksson
Daniel Tidefieird
Hans Eriksson
Hâkan Funjö
Anders Lundkvist

Utöver konstituerande möte har styrelsen genomftirt 12 protokollförda möten.

Medlemmar
Vid verksamhetsårets utgång bestod föreningen av 203 medlemmar som tillsammans innehar
222 anðelar.

Verksamhet
201? började med att ett avtal tecknades mellan Nåishulta fiberoch Zitius Service Delivery.
Zitius var det bolag som tilldelats uppdraget som helhetsleverantör av fibernät i Nåishulta

utifrån tidigare genomförd upphandling.

I och med övertagandet av ftireningens bidrag övergick även ansvaret gentemot myndigheter
för projektets genomftirande till Zitius. Inget ekonomiskt ansvar ftir projektet ligger idag kvar
på ftireningen. Då det inte var möjligt att överföra ftireningens tidigare tecknade
anslutningsavtal, nödgades föreningens medlemmar att teckna nya anslutningsavtal med
Zitius. En intresseförankringsproc€ss pågick under vintern för att samla in tillräckligt antal
fiberbeställningar.

Under våren gick lP-only (konkurrent till Zitius) ut med fibererdudande till boende runt
Svalboviken. För att fÖrtrindra komplikationer och negativ påverkan på projektet skickade
styrelsen ut information om de konsekvenser som aktuellt fibererbjudande kunde medföra.
Den I maj stängde Telia ner telenåitet i delar av Nåishulta vilket aktualiserade behovet av en
snabb utbyggnad av fibemätet i Nåishulta.

Under stora delar av våren och fiirsommaren arbetade st¡nelsen med att ftirsöka påverka
projektledningen inom ãtius och andra instanser till ett snabbare handläggningsftirfarande.

Adrcss
Nåshult¡ Flbcr
do Ann Dritt Eritcson
Sv¡lbo Gård
635 17 N[dtuttr

Bankgiro
5lll2-9535
Org.nr
7696304tt75

lnlc¡aet
www.n¡drult¡sdliber

E-pose

mshultsf¡ber@outlook com
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En gnrndläggande orsak till forsenÍngen varatt L¡insstyrelsen, pä grund av tekníska problem,
dröjde till juni månad med att handlügga föreningens och Zitius ansökan om överlåtelse av
projekt och bidrag.

När detta var ftirdigställt kunde Zitius teckna avtal med entreprenören Peab om byggnation av
nätet I augusti hade fti¡eningen uppstartsmöte med Peab, som sedan juni månad påbärjat
arberet med projektering och tillståndsansökningar hos Trafikverket. Föreningen frck i
uppdrâg att distribuera ma¡kavtal till privata våigfüreningar och markägare. Dialog med
markägare pågick under hösten.

Den 28:e november hade tillräckligt manga markavtal och tillst¡nd inkommit for att Zitius
skulle ge klartecken till att påbõrja byggnationen. Inledningsvis på privat mark som inte
krüvde tillstånd av Trafikverket. Vid årets slut kunde dd konst¡teras att Trafikverket ålnnu
inte ftrttat beslut gällande aktuella tillstånd ftir att förlligga fiberdragningen i anslutning till
Trafikverksvåigar.

Föreningen har under året hafr mäten med Llinsst¡rrelsen, LRF Nåishulta, områdeskontakter,
Peab och Ztius. Kommunikation med medlemmar güllande projektets framskridande har skett
via hemsida, facebook, mailutskick och artiklar i bygdebladet. Hemsídan har giorts om i syfte
ätt bli mer informativ.

I september träffades styrelsemedlemmar och arbetsgrupp ftir en middag på Magda säiteri i
enlighet med ståimmans beslut pår floregående årsmöte.

Nåishulta 20t8-03-13

,l tL ) íl
Michael Cadén
Ordförande

ritt Eriksson
Kassör

Vice
Michael Bergman
Selcreterare

Hans Eriksson
Iædamot

M
Daniel Tidefiärd
I-edamot

Adress
Näslr¡ltû tribcr
clo Anu'tritt Ertksson
Svûlbo Gôd
ú1517 NÍshulls

Bankgìm
5l)12-9535
Org.nr
76963n{07s

lntcmct
www.ndlultnsdliber

E-t ost
n¡sl¡ult¡f lbar@mtlook.com
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Revisorcm¡s utlåtandc üvcr ver*srmheten 2017 ¡ Nåshult¡ Fiber Elc Fõren.

Revisorena har granskat bokfðring och syrelsens proûokoll och ft¡nnit dem dokumenter¡de med
nedanståcnde noûeringnn

l. Generellt saknas tillräcklig inform¡tion i styrelsepmtokollen för att en lãmre ska kunna fðrstå
vad som avhandlus. Detta ärmer detaljerat bcskrivet i fôljande punher.

2. I protokoll 25 för lyrelsemöte 25 januari 2017 paragraf 5 år det oklart vad partcrna vill åndra
på i avtalet med Zitius. Detta borde specas antingen direkt i protokollet eller bifogas som

bilaga.
3. Styrelseprotokoll25,262l,28 (ordinarie möte),29,30, 31,32,33,34,35,36 har förjustering

av protokollør valts en justeringsman attjåmte ordförande justera proùokollen. Problem
uppstår når samme ordñrande också är protokollftlrare.

4. I konstitutionerande mõte, protokoll 28, sür a$ Andens Lundlcvist och Håk¡n Funjö är
ledamöter i styrelsen. Vi uppfanar aü de borde vara suppleanter.

5. Numreringen av styrelseprotokoll bõr följa en obruten nummeneric utan dubletter. Pmtokoll
2E finns två gånæc dels som konstituerande môte dels som ordinarie styrels€mõte.

6. Ordínarie st¡rnelsemöte protokoll 28, $5, år vãldigt knapphättdig i informationen om vad som

avhandlats med Rcinhold Isaksson på Zitius. IÞt borde beskrivas i detalj antingen direh i
protokollet eller i en bilaga.

7. Protokoll 3l $5 tar upp att styrelsen sverat per mejl på frågor från revisorcma. Denna
korrespondens borde i sin helhet liggÊ bilagl proüokollet

t. Pmtokoll32 $5 tar upp attZitius och PEAB arbct¡t med projektet undersommarcn. EÞt som

Íir inbessant att h¿ i protokollet är med vad och hur de ar.betat med projektet Beskrivning
alærnativt kara över de olika etapperna borde varit bilagd.

På grundval av den dokumentation som revisorern¡ ñtt tû del av rekommenderar vi att mõtet ger

styrelsen snsvarsfr¡h€t ftir 201 7.

Nãshulta 2018-(13-10

WIM ø fl,ørtú
Kicki Thomér



Resultatrapport

lntäkter
Medlemsavgifter

Kostnader
Hyra

Förbru kn ingsmaterial
Resor

Representation

Trycksaker

Förvaltningskostnad

Bankkostnad

övrigt

Resultat föreskatt
Skatt

Balansrapport

Tillgångar

Skattefordran

Momsfordran
Bank

Skulder och eget kapital
Medlemsinsatser
Vinst/Förlust
Skatteskuld
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0 6600

-636

0

-355

-4 543
-269

-600

-900

-49

-7 3s2 -5 044
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4 63L

53

57L 455 -LL 983

-s50 000
-L6 877

-4 631

272L
4 63L

4 63t
53

559 472

-550 000
-L4 t56

0

-7 352
4 63t

-L 400

-240

0

0

-L 500

-700

-603

-601

L 556

0

57L 508 -7 352 564 lsb

-571 508 7 352 -564 156

Resultat -2 72L L 556
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Budget 2018

lntäkter
203 Medlemsavgifter

Kostnader
Hyra

Förbru kn ingsmaterial

Resor

Representation

Trycksaker

Förva ltn ings kostnad

Ba n kkostnad

Övrigt
-5 000

40 600

-L 400
-1 000

-600

-900

-1, L00

Återbetalning av insatser -529 7OO


