
 

Föreningsstämma 2019 
kallelse och handlingar



Kallelse till föreningsstämma 
Byafiber i Falkenberg ekonomisk förening kallar sina medlemmar till ordinarie föreningsstämma 
2019. 

Datum:  torsdagen den 25 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 2018 

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 2019 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 2018-01-01 - 2018-12-31 

organisationsummer: 769625-2977

Christian Dahlqvist
Bilaga B



Förvaltningsberättelse för Byafiber i Falkenberg ek. för. 2018 

Verksamhetsåret 2018-01-01 - 2018-12-31 

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 7 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, Bråtagärde 



Viktiga händelser under året  

I början av 2018 stod grävmaskinerna efter några dagars juluppehåll vid 
Bossflaten. Några veckor tidigare hade de precis nått nordspetsen av vårt fibernät. 
Lite längre fram på vårkanten började vi koppla på abonnenter och i september 
var alla ansluta och kunde köra igång sin fiber. 

Det har varit en lång och krokig väg fram till att 
alla som önskade att bli inkopplade blivit det. 
Alla är en sanning med modifikation, för vi har 
en abonnent kvar på grund av en samförläggning 
som vi väntar på ska starta och bli klar. 

För att få slang nedgrävd till alla har det under 
vägen krävt en hel del administrativt arbete med 
myndigheter och andra. Det arbetet är inte 
avslutat och styrelsen fortsätter arbetet under 
första hälften av 2019 innan vi kan sätta en bock 
framför den sista punkten på att-göra-listan. 

Året började med en blåsning 
Det var i slutet av januari som fiberblåsarna 
började arbeta med fibern i vårt nät. Det startade 
med att blåsa fram abonnentfiber till de som fått 
slang framgrävd. I skiftet av februari/mars 
började stamfibern att blåsas. 

Under samma tid pågick grävarbete från 
Knarrhult och vidare söderut över Norrskog. Därifrån så tog de sikte på Silvagärde via 
Bonnaberg/Månagärde. 

Nodhuset på plats i mars 
När mars blev april så sattes nodhuset på plats efter en utdragen process med bygglov. En 
viktig pusselbit eftersom vi då kunde börja installera utrustning för att skynda på med att 
installera abonnenter. 

Det var också nu som installationerna började i husen, parallellt med att fiber svetsades i alla 
fiberskåp. 

I april flyttade grävlaget vidare till Gällared för att arbeta sig bort mot Bråtagärde. 

Uppstart av fibernätet i slutet av april 
Den 20:e april kopplade vi in utrustningen i nodhuset till IP-Onlys nät, och tre dagar senare 
kunde abonnenterna som fått utrustning installerad att börja koppla upp sig till fibern. 

Grävningen fortsatte i Välasjö och gick tillbaka upp mot Bråtagärde över Normanstorp och 
Gallagärde. 

http://www.byafiber.se/byggnytt-vi-har-natt-den-nordligaste-utposten/
http://www.byafiber.se/byggnytt-fiberblasningen-igang/
http://www.byafiber.se/byggnytt-fiberblasningen-igang/
http://www.byafiber.se/byggnytt-fiberblasningen-igang/
http://www.byafiber.se/byggnytt-stamfiber-har-borjat-att-blasas/
http://www.byafiber.se/byggnytt-stamfiber-har-borjat-att-blasas/
http://www.byafiber.se/byggnytt-stamfiber-har-borjat-att-blasas/
http://www.byafiber.se/byggnytt-gravningen-har-startat-vid-heas-ekas/
http://www.byafiber.se/byggnytt-solig-start-i-norrskog/
http://www.byafiber.se/byggnytt-fran-bonnaberg-mot-silvagarde/
http://www.byafiber.se/byggnytt-fran-bonnaberg-mot-silvagarde/
http://www.byafiber.se/byggnytt-nu-installeras-utrustning-i-husen/
http://www.byafiber.se/byggnytt-arbetet-har-startat-vid-gallared/
http://www.byafiber.se/byggnytt-fibernatet-igang-for-test/
http://www.byafiber.se/fibernatet-ar-igang-med-tjanster/
http://www.byafiber.se/fibernatet-ar-igang-med-tjanster/
http://www.byafiber.se/fibernatet-ar-igang-med-tjanster/
http://www.byafiber.se/byggnytt-klart-vid-valasjo/


När den delen var klar satte Miljöschakt full fart mot Spetsebo och Stenstorp där de blev klara 
till semestern. 

Grävningen klar i september 
Efter semestern var det dags att göra klart den 
sista delsträckan från Gällared mot Bällforsen. 

Den 4:e september, på dagen ett år efter 
att maskinerna kom till bygden, var grävningen av all 
slang klar. 

I mitten av september var också all fiber 
färdigsvetsad och installerad. Därefter bestod arbetet 
med fibern att få ihop all dokumentation, märka upp 
allt och slutföra arbete med noden och alla fiberskåp. 

Besiktning av arbetet i slutet av november 
Den 23:e november fick vi besiktningsrapporten 
från den externa besiktningsmannen som synat vårt 
fibernät. För oss i styrelsen var det väldigt skönt 
med omdömet vi fick. Det är många timmar som 
lagts ned för att se till att bygga nätet, och för att se 
till att det håller en god standard. Det är många vi 
kommit i kontakt med under arbetets gång som just 
påpekat att vi håller en hög standard. 

En budget som håller 
Ett arbete som inte så många ser från utsidan är det ekonomiska. Som tur är har vi ett antal 
personer som arbetat väldigt hårt med att hålla budgeten och få rimliga kostnader för arbetet. 
Vi har haft god hjälp av vår totalentreprenör Miljöschakt i det arbetet. 

Det har inte alltid varit ett lätt arbete att få Länsstyrelsen att förstå vad det innebär att bygga 
ett fibernät på landsbygden. Det är många frågor som skall besvaras för att få godkänt för 
utbetalning av stöd. Många är de timmar som ägnats åt att svara och försvara kostnader i 
projektet, som vi kan tycka är självklara, för att få stödet. Det arbetet har pågått hela året, och 
kommer pågå ett tag till. Planen var att projektet helt skulle vara avslutat till årsskiftet, men på 
grund av försenad samförläggning och utdragna handläggningstider hos Länsstyrelsen har vi 
fått förlänga projektet till sommaren 2019. 

Oavsett så har vi genomfört i princip hela projektet inom planerad tid, och dessutom inom den 
budget som vi satt upp. De betyder också att slutpriset för en anslutning kommer ligga under 
det takpris som styrelsen presenterade innan projektstart. 

Du som är medlem/delägare i Byafiber kan alltså känna dig nöjd med vad som åstadkommits 
under 2018, och känna att du gjort rätt investering när  du valde att ansluta dig till fibernätet. 

http://www.byafiber.se/byggnytt-fiberslang-till-spetsebo-och-stenstorp-pa-gang/
http://www.byafiber.se/byggnytt-snart-ar-stenstorp-klart/
http://www.byafiber.se/byggnytt-snart-ar-stenstorp-klart/
http://www.byafiber.se/byggnytt-fiberbygget-gar-in-i-slutfasen/
http://www.byafiber.se/byggnytt-nu-har-arbetet-startat/
http://www.byafiber.se/byggnytt-nu-ar-all-slang-nedgravd/
http://www.byafiber.se/byggnytt-nu-ar-all-slang-nedgravd/
http://www.byafiber.se/byggnytt-all-fiber-blast-och-svetsad-i-vart-fibernat/
http://www.byafiber.se/byggnytt-all-fiber-blast-och-svetsad-i-vart-fibernat/
http://www.byafiber.se/byggnytt-extern-besiktning-av-fibernatet-genomford/
http://www.byafiber.se/byggnytt-extern-besiktning-av-fibernatet-genomford/
http://www.byafiber.se/byggnytt-extern-besiktning-av-fibernatet-genomford/


Ekonomisk redovisning för tiden 2018-01-01 - 2018-12-31 

Förändring av eget kapital 

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) 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 65 311 23 067 16 700 19 000
Soliditet (%) 58 68 9 10
Resultat efter finansiella poster 896 16 556 7 758 9 056

Inbetalda 
insatser Fiberinsatser Reservfond Balanserat 

resultat
Årets 

resultat
Belopp vid årets ingång 26 000 3 195 100 1 010 19 181 16 556
Ökning av insatskapital 900 885 900 0
Omföring föregående års resultat 1 837 14 719 −16 556
Årets resultat 896
Belopp vid årets utgång 26 900 4 081 000 2 847 33 900 896

balanserad vinst 36 747
årets resultat 896

37 643

till reservfond 1 882
i ny räkning överförs 35 761

37 643



Resultaträkning 

NOT
2018-01-01 
2018-12-31

2017-01-01 
2017-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter 65 312 23 067

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 65 312 23 067

Rörelsekostnader
Direkta kostnader 0 0
Övriga externa kostnader −27 596 −6 511
Personalkostnader 2 0 0
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 0 0

Summa rörelsekostnader −27 596 −6 511

Rörelseresultat 37 716 16 556

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 350 0
Räntekostnader och liknande resultatposter −37 170 0

Summa finansiella poster −36 820 0

Resultat efter finansiella poster 896 16 556

Resultat före skatt 896 16 556

Årets resultat 896 16 556



Balansräkning 

Tillgångar 
NOT 2018-01-31 2017-01-31

Materiella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter fibernät 3 4 043 985 1 340 160
Avskrivningar 4 0 0

Summa materiella anläggningstillgångar 4 043 985 1 340 160

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 20 250 5 000
Övriga fordringar 27 144 287 124

Summa kortfristiga fordringar 47 394 292 124

Kassa och bank
Kassa och bank 3 057 248 3 150 348

Summa omsättningstillgångar 3 057 248 3 150 348

Summa tillgångar 7 148 627 4 782 632



Eget kapital och skulder
NOT 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fiberinsatser 4 081 000 3 195 100
Medlemsinsatser 26 900 26 000
Reservfond 2 847

Summa bundet eget kapital 4 110 747 3 221 100

Fritt eget kapital
Vinst/förlust föregående år 33 899 20 191
Årets resultat 896 16 555

Summa fritt eget kapital 34 795 36 746

Summa eget kapital 4 145 542 3 257 846

Långfristiga skulder
Lån från banken 2 500 000
Lån från medlemmar 0 6 600

Summa långfristiga skulder 2 500 000 6 600

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 265 1 032 386
Övriga skulder 501 800 485 800
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 0

Summa kortfristiga skulder 503 085 1 518 186

Summa eget kapital och skulder 7 148 627 4 782 632

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

2018-12-31 2017-12-31
Män 0 0
Kvinnor 0 0

2018-12-31 2017-12-31
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

2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde 1 340 160 228 884
Årets anskaffning 7 459 435 2 198 163
Ackumulerade bidrag −4 755 610 −1 086 887

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 043 985 1 340 160

Ingående avskrivningar 0 0
Årets avskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0

Utgående redovisat värde 4 043 985 1 340 160



Not 4 - Inventarier och installationer

Ätran 2019-03-14 

2018-12-31 2017-12-31
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

Johanna Dahlqvist  
Ordförande 

Anna-Karin Berghamn 
Kassör

Christian Dahlqvist  
Sekreterare

Anders Hägnefröjd  
Ledamot

Jerry Gunnarsson 
Ledamot

Revisorspåteckning 
Min revisionsberättelse har lämnats 2019-

Marianne Thorsson 
Godkänd revisor
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