KALLELSE
till ordinarie föreningsstämma med Tanumshede Norra Fiber
ekonomisk förening, söndagen den 10 april 2016, kl 18:00 i
Futura.

Välkommen

DAGORDNING
vid ordinarie årsstämma med Tanumshede Norra Fiber ek. för. söndagen den
10 april 2016, kl 18:00.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mötets öppnande.
Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
Godkännande av röstlängden.
Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
Fastställande av dagordningen.
Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.
Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkningen samt om
disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
12. Val av ordförande för en tid av ett år. Avgående är Stig Kjellstorp.
13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
Avgående ordinarie styrelseledamöter är Jan-Evert Mathson och Magnus
Hagberg. Magnus Hagberg har avsagt sig omval. Avgående suppleant är
Gerhard Christensson.
14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. Avgående är Siv
Andersson och Kent Johansson, Carl-Erik Corneliusson som suppleant.
15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall
vara sammankallande. Avgående är Per Fyrvik och Ingevald Brahm.
16. Köp av Kabel-TV-anläggningen Höjden-Gärdets anläggning.
17. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller
föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor
före stämman.
18. Mötets avslutande.

TANUMSHEDE NORRA FIBER EKONOMISK FÖRENING
Verksamhetsberättelse för år 2015

Styrelseledamöter:
Stig Kjellstorp
Magnus Hagberg
Cecilia Kjellstorp
Jan-Evert Mathson
Thure Zakariasson
Stefan Olofsson
Gerhard Christensson

ordförande
sekreterare
kassör
ledamot
ledamot
suppleant vald på 2 år
suppleant vald på 1 år

Revisor:

Kent Johansson
Siv Andersson
Carl-Erik Corneliusson

ordinarie
ordinarie
suppleant

Valberedning:

Ingvald Brahm
Per Fyrvik

sammankallande

Verksamhet:
Styrelsen har under året haft 3 protokollförda möten.
Januari:
Under januari månad fick vi besked från Net at Once att inkoppling av
fibernätet skulle ske till den 2 februari. I slutet av månaden fick föreningen
besked om att inkopplingen skulle skjutas fram cirka 3 veckor pga att Net at
Once skulle starta upp ett större bostadsområde och därför inte kunde hålla
inkopplingsdatum till den 2 februari.
Februari:
Kontakten med Net at Once blev sämre. Trots att vi ringde och mailade fick vi
inga svar. Styrelsen beslöt att kontakta andra Kommunikationsoperatörer.

Mars.
Trots många försök att få kontakt med Net at Once konstaterades det att
föreningen måste anlita någon annan kommunikationsoperatör. I slutet av
månaden skickade styrelsen ett brev till Net at Once där föreningen ansåg sig
tvingade att avsluta samarbetet.
April:
Föreningen fick in offerter från 3 företag som kommunikationsoperatör.
Styrelsen gjorde utvärdering.

Maj:
Efter utvärdering av inkomna offerter ansågs Zitius som det bästa alternativet.
Nu hade 147 fastighetsägare skrivet på anslutningsavtal.
Juni:
Styrelsen beslöt att teckna avtal med Zitius som kommunikationsoperatör och
anlita Telia som tjänsteoperatör.
Den sista juni hölls ett informationsmöte i Futura där representanter fört Telia
informerade om de tjänster som de kommer att leverera.
Juli:
Augusti:
I slutet av månaden börjades installation av mediaomvandlare i de fastigheter
som är anslutna till föreningens fibernät.
September:
Under månaden startade Telias tjänster att levereras i fibernätet. Vissa mindre
problem uppstod, men dessa var snart avhjälpta.
December:
Driften har fungerat bra förutom vissa mindre kompletteringar.

