
 

Föreningsstämma 2018 
kallelse och handlingar



Kallelse till föreningsstämma 
Byafiber i Falkenberg ekonomisk förening kallar sina medlemmar till ordinarie föreningsstämma 
2017. 

Datum:  torsdagen den 19 april 

Tid:  18:30 

Plats:  Gällareds Bygdegård, Gällared 

Anmälan: Via webbsidan www.byafiber.se  
 alternativt per telefon till Christian på 070-625 33 99 

Dagordning 

18:30 Stämman öppnas 

18:35 Stämmoförhandlingar enligt bifogad föredragningslista 

19:15 Information om fiberprojektet och dess status 

Bifogade dokument 
• Kallelse till ordinarie föreningsstämma med dagordning 

• Bilaga A: Föredragningslista för förhandlingarna 

• Bilaga B: Årsredovisning med Förvaltningsberättelse för 2017 

Valberedning 

Valberedningen föreslår 

• Ordförande, sekreterare och justeringspersoner för mötet 

• Ledamöter till styrelsen 

• Revisor och revisorssuppleant 

• Internrevisor 

• Arvode till styrelsens ledamöter 

Förslag på punkterna ovan lämnas till valberedningen. 

Valberedningen för föreningsstämman 2017 är: 

• Uno Andersson, Norrmanstorp (sammankallande) 

• Tore Gotthardsson, Skälstorp 

http://www.byafiber.se


Föredragningslista 

1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av 
protokollförare 
(föredragande valberedningen) 

2. godkännande av röstlängden 

3. val av en eller två justeringspersoner 
(föredragande valberedningen) 

4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning  
(föredragande Johanna Dahlqvist) 

5. fråga om icke medlemmar får närvara 
(föredragande Johanna Dahlqvist) 

6. fastställande av föredragningslistan 

7. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen  (Bilaga B )  
(föredragande Johanna Dahlqvist och revisor) 

8. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten 
eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras (Bilaga B) 

9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna  
(föredragande revisor) 

10. frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna 
(föredragande valberedningen) 

11. medlemsavgift för kommande verksamhetsår 
(föredragande Johanna Dahlqvist) 

12. val av 
(föredragande valberedningen) 

a. ordförande (på 1 år) 

b. styrelseledamöter (på 2 år) 

c. eventuella styrelsesuppleanter 

13. val av revisorer  
(föredragande valberedningen) 

a. revisor och eventuella revisorssuppleanter  

b. val av internrevisor 

14. val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande  

15. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens 
stadgar. 

Christian Dahlqvist
Bilaga A



 

Årsredovisning 
Byafiber i Falkenberg ekonomisk förening  

för tiden 2017-01-01 - 2017-12-31 

organisationsummer: 769625-2977



Förvaltningsberättelse för Byafiber i Falkenberg ek. för. 2017 

Verksamhetsåret 2017-01-01 - 2017-12-31 

Styrelsen 

Styrelsen har bestått av: 

• Ordförande: Johanna Dahlqvist, Sundhult 

• Kassör: Anna-Karin Berghamn, Björshult 

• Sekreterare: Christian Dahlqvist, Sundhult 

• Anders Hägnefröjd, Hägnen 

• Jerry Gunnarsson, Kvarnlyckan 

Styrelsen hade 9 sammanträden under året.  
Utöver det har styrelsen, och delar av styrelsen haft olika arbetsmöten. 

Övriga förtroendeposter  

Revisor 
• Revisor: Marianne Thorsson, Spetsebo 

• Revisors suppleant: Arne Andersson, Bråtagärde 

• Internrevisor: Ulf Gustavsson 

Viktiga händelser under året  
Det för Byafiber intensiva 2017 kan nu läggas bakom oss som ett lyckat år. Ett av de största 
infrastrukturprojekten genom tiderna i området har rullat igång och nästan kommit halvvägs. 

Det har hänt massor under året, och i den här texten kan du läsa om vad som hände månad för månad. 

Januari 
Året började i full fart, med en ny styrelse som tillträtt på extrastämman som föreningen hade i 
december 2016. 

Det stora arbetet i januari var att slutförhandla för att få till ett avtal med en totalentreprenad om 
bygget av vårt fibernät. Dessutom gjorde vi klart med ansökningar som Trafikverket skulle behandla för 
att vi skall få lägga fiber utmed deras vägar. 

I januari satte vi också ett datum för att garantera lägsta pris för en fiberanslutning, och vi började att 
ta in anslutningsavtal från medlemmar. 



Februari 
Ansökan lämnades in till Trafikverket, och vi visste att beskedet skulle dröja ett par månader. 
Dessutom lämnades en ansökan in till samråd med Länsstyrelsen för bland annat kulturhistorisk mark. 

I mitten av februari gick tiden ut för kommunikationsoperatörer att komma in med anbud. Vi fick fyra 
olika anbud, och det har visat sig väldigt ovanligt att en fiberförening får så många anbud. 

Denna månad fanns vi två dagar på ICA Supermarket i Ullared respektive Gällareds bygdegård för att 
samla in anslutningsavtal. Det resulterade i att 147 avtal kom in. Det var något för få för att kalkylen 
skulle gå ihop, så det var fortfarande arbete kvar att göra innan vi kunde ge startsignal för bygget. 

Föreningen fick igenom en ansökan om att verksamheten är momspliktig, och vi fick veta att vi inte 
behöver lägga på moms på anslutningsavgiften. 

Mars 
I början av mars var avtalet om totalentreprenaden klar. Byafiber skrev avtal med Miljöschakt om 
totalentreprenad, de utför själva grävarbetet och anlitar sedan Blacklink Networks för fiberarbetet. 

Några veckor senare meddelade föreningen att IP-Only vunnit upphandlingen som 
kommunikationsoperatör för Byafibers fibernät. 

Sista dagen för att ansluta sig till lägsta pris var den 31:e mars, och då hade 205 medlemmar skrivit på 
för 233 anslutningar, vilket gjorde att vi kunde ge startsignal för projektet. 

April 
När avtalet blev klart med IP-Only så granskade vi närmare vad det innebär med en gruppanslutning 
där många medlemmar tecknar samma tjänstepaket. 

Inför årsstämman i april gjordes en enkätundersökning om vilka tv-kanaler medlemmarna i Byafiber 
vill ha. Där kunde styrelsen se om det matchade det som fanns i de olika paketen för 
gruppanslutning som tjänsteleverantörerna erbjuder. Det visade sig att matchningen kräver att många 
behöver komplettera med andra paket för att få de kanalutbud de önskar. Flera skulle kunna nyttja 
gratistjänster för att titta på tv och på så sätt få en lägre kostnad totalt. Att titta på tv via triple-play 
innebär ofta speciell utrustning (tv-boxar), men det går att titta på andra sätt vilket det redogjordes för 
på webbsidan. 

Anslutningsavgift samt en första större delinbetalning av insats togs in av medlemmarna. 

Årsstämman hölls den 20:e april i Gällareds bygdegård. Förutom att redovisa enkätundersökningen 
hölls stämmoförhandlingar. På plats fanns Miljöschakt, Blacklink Networks och IP-Only som 
presenterade sig och berättade mer om vad de kommer bidra med att göra vårt fibernät bra. 

Juni 
Föreningen fick besked om att Länsstyrelsen, efter kompletteringar, godkänt ändringsansökan med 
uppdaterad budget och slutdatum som lämnats in gällande EU-stödet. 

September 
Nu var det äntligen dags för grävmaskinerna att sätta igång. Nästan på veckan fem år efter att 
föreningen startades togs det första skoptaget vid Åsen. 



Oktober 
Det genomfördes också en teknikträff i bygdegården, där en mer robust och komplett installation för 
hemmet presenterades, så att du bättre kan planera var du vill ta in fibern i ditt hus. 

Arbetet med att gräva ner slang fortsatte och första delsträckan från Åsen till Lilla Backa blev klar. Sista 
delen av månaden så grävdes det i och kring Lilla Backa. 

November 
November startade med att arbetet att gick från Lilla Backa till Skärshult. Därefter fick grävlaget ta sig 
an sträckan från Bålabron via Björshult till Lunnagård. 

Den sista november togs också den andra delbetalningen av insatsen in, och tack vare det sätt som 
arbetet hittills gått kunde vi ta ut en lägre summa än vad vi planerat för i början av året. 

December 
December började med arbete i Brokared, och en vecka in månaden hade grävarna nått den nordligaste 
utposten av vårt fibernät. De åkte vidare till Bossflaten för att gräva till Bolsteråsen och Svedjorna. 

Precis innan jul blev de klara där, och arbetet med att binda ihop Bossflaten med Brokared och 
Lunnagård blev i det närmaste klart. Det innebar första delsträckan utmed en Trafikverketväg. 

Det nodhus som skall leverera signal till alla anslutningar i nätet beställdes. 

Vid årets slut var vi 214 medlemmar i Byafiber, som tillsammans har beställt 244 anslutningar. 



Årsredovisning för tiden 2017-01-01 - 2017-12-31 

Resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

disponeras så att 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
tilläggsupplysningar. 

Flerårsöversikt (kr) 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning 23 067 16 700 19 000 13 700
Soliditet (%) 68 9 10 11
Resultat efter finansiella poster 16 556 7 758 9 056 9 900

balanserad vinst 20 191
årets resultat 16 556

36 747

till reservfond 1 837
i ny räkning överförs 34 910

36 747



Resultaträkning 

NOT
2017-01-01 
2017-12-31

2016-01-01 
2016-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter 23 067 16 700

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 23 067 16 700

Rörelsekostnader
Direkta kostnader 0 0
Övriga externa kostnader −6 511 −8 942
Personalkostnader 2 0 0
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 0 0

Summa rörelsekostnader −6 511 −8 942

Rörelseresultat 16 556 7 758

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0

Summa finansiella poster 0 0

Resultat efter finansiella poster 16 556 7 758

Resultat före skatt 16 556 7 758

Årets resultat 16 556 7 758



Balansräkning 

Tillgångar 
NOT 2017-01-31 2016-01-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter fibernät 3 1 340 160 141 697
Installationer 4 0 0

Summa materiella anläggningstillgångar 1 340 160 141 697

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 5 000 0
Övriga fordringar 287 124 45 558

Summa kortfristiga fordringar 292 124 45 558

Kassa och bank
Kassa och bank 3 150 348 269 590

Summa omsättningstillgångar 3 150 348 269 590

Summa tillgångar 4 782 632 456 845



Eget kapital och skulder
NOT 2017-12-31 2016-12-31

Eget kapital 5
Bundet eget kapital
Fiberinsatser 3 195 100
Medlemsinsatser 26 000 22 700

Summa bundet eget kapital 3 221 100 22 700

Fritt eget kapital
Vinst/förlust föregående år 20 191 12 433
Årets resultat 16 555 7 758

Summa fritt eget kapital 36 746 20 191

Summa eget kapital 3 257 846 42 891

Långfristiga skulder
Lån från medlemmar 6 600 394 204

Summa långfristiga skulder 6 600 394 204

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 032 386 19 750
Övriga skulder 485 800 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 0

Summa kortfristiga skulder 1 518 186 19 750

Summa eget kapital och skulder 4 782 632 456 845

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter som har  
ställts för egna skulder och avsättningar Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga



Tilläggsupplysningar 

Not 1 - Redovisningsprinciper 

Allmänna upplysningar 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 
Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. 

Anläggningstillgångar 

Tillämpade avskrivningstider: 

	 Markanläggningar  avskrivningar kommer göras från och med när den 
   tas i anspråk. 

	 Inventarier och installationer   avskrivningar kommer göras från och med när den 
   tas i anspråk. 

Not 2 - Anställda och personalkostnader 

Medeltal anställda

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader  
inklusive pensionskostnader 

Not 3 - Markanläggningar 

Markanläggningen skrivs av när den tas i anspråk

2017-12-31 2016-12-31
Män 0 0
Kvinnor 0 0

2017-12-31 2016-12-31
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader  
inklusive pensionskostnader 0 0
Sociala kostnader och pensionskostnader 0 0
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader  
och pensionskostnader 0 0

2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärde 228 884 199 673
Årets anskaffning 2 198 163 29 210
Ackumulerade bidrag −1 086 887 −87 187

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 340 160 141 696

Ingående avskrivningar 0 0
Årets avskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0

Utgående redovisat värde 1 340 160 141 696



Not 4 - Inventarier och installationer

Not 5- Förändring av eget kapital

Ätran 2018-03-29 

2017-12-31 2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden 0 0
Inköp 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0

Ingående avskrivningar 0 0
Årets avskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0

Utgående redovisat resultat 0 0

Inbetalda 
insatser Fiberinsatser Reservfond Balanserat 

resultat
Årets 

resultat
Belopp vid årets ingång 22 700 12 433 7 758
Ökning av insatskapital 3 300 3 195 100 0
Omföring föregående års resultat 1 010 6 748 −7 758
Årets resultat 16 556
Belopp vid årets utgång 26 000 3 195 100 1 010 19 181 16 556

Johanna Dahlqvist  
Ordförande 

Anna-Karin Berghamn 
Kassör

Christian Dahlqvist  
Sekreterare

Anders Hägnefröjd  
Ledamot

Jerry Gunnarsson 
Ledamot

Revisorspåteckning 
Min revisionsberättelse har lämnats 2018-

Marianne Thorsson 
Godkänd revisor


