
INFORMATION INFÖR STÄMMAN 2020-06-13 

Förslag till beslut eller information: 

Punkt 7: Se bilaga nedan 

Punkt 10: Styrelsens förslag är att arvodena förblir oförändrade 

Punkt 11. Styrelsens förslag är att medlemsavgifterna lämnas oförändrad. 

Styrelsen föreslår att Nätavgiften höjs till 100 kr/månad (från nuvarande 80 kr/månad) 

Punkt 12. Styrelsens förslag till ordförande är Arne Olsson, Norra Hog, Svenshögen. Inga andra 

förslag finns för närvarande. 

Punkt 13. Styrelsens förslag på ny styrelsemedlem Anthony Olofsson, Bastebacka, Ljungskile. Inga 

andra förslag finns för närvarande 

Punkt 14. Vi har ingen intern-revisor att föreslå. Som extern revisor föreslår styrelsen fortsatt 

Susanna Frimodig Lindh på Henry Forsberg Revisorer i Uddevalla. Susanna är auktoriserad revisor. 

Punkt 16. Inget förslag finns för närvarande. 

Punkt 16. Förslag till budget 2021, se bilaga nedan 

Punkt 17. Inga motioner har inkommit. 

 

  



BILAGA TILL PUNKT 7, styrelsens verksamhetsberättelse 

 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2019 

Under året har ytterligare 9,6 mil kanalisation grävts. Kostnaden bara för att gräva och installera fiber 

i anslutna fastigheter under året var nästan 20 miljoner kr. 

Vi var drygt 1300 medlemmar vid årsskiftet. 2019-12-31 var det 821 anslutningar klara och 

uppkopplade. 

Projektet närmar sig slutet. 2020-06-15 skall 1 427 anslutningar vara uppkopplade och klara. Då 

återstår området 4.5B (området Svenshögens badplats) samt nytillkomna fastigheter. Det är 

storleksordningen 20 medlemmar. 

Enligt ursprungliga planen skall projektet slutredovisas för Jordbruksverket december 2020. 

Länsstyrelsen håller inne de sista 20% i bidrag till vi har fått slutredovisningen godkänd. Detta 

innebär att föreningen ligger ute med storleksordningen 3 miljoner kr. Tyvärr har vi inte lyckats låna 

pengar för att täcka det vilket innebär att vi får lägga vissa saker på ”is”. En sådan sak är ledningsrätt. 

Det är inte bra eftersom vi får 40% bidrag även på det om det görs i år. 

Tittar vi framåt ser situationen bra ut. Nya bostads- och industriområden skall byggas i eller i 

anslutning till vårt område enligt föreslagna detaljplaner i kommunerna. Styrelsen anser att 

föreningen skall vara med och konkurrera om att få förse så många som möjligt med fiber. Om 

föreningen beslutar sig för att gå denna väg är det realistiskt att föreningen, över tid, blir dubbelt så 

stor. Fördelen blir att intäkterna ökar i betydligt större utsträckning än kostnaderna. Dessutom har vi 

större möjlighet att hålla bra priser på gruppavtal. 

 

  



BILAGA TILL PUNKT 16, förslag till budget 

 
 

BUDGET ÅR 2021 SÖDRA FRÄKNE

Antal 

medlemmar

Pris per medlem ex 

moms, kr/månad

Summa 

månad

INKOMSTER
Nätinkomster: 1 350 100 135 000

Vindkraftverken+Telia 4 000 4 000

Inkomster från operatörer 1350 42 57 000

Medlemsavgifter 1350 45 000

Bidrag från Jordbruksverket

Summa inkomster per månad: 241 000

UTGIFTER
Serviceavtal 1350 2 -2 700

Avgrävningar -5 000

Uddevalla Energi(hyra deras slangar) -4 621

Interna kostnader Fräkne -42 000

Lön Fräkne -15 000

Sociala Fräkne (VD+Admin) -9 740

VD ersättning -16 000

Ersättning styrelsen -16 667

Sociala Styrelsen -5 237

Avskrivningar -116 667

Utbetalning markintrångsavgift -83 333

Summa kostnader per månad: -316 965

Vinst/förlust för året: -911 574

Orsaken till förlusten är att vi ska betala ut markersättning under året.

Styrelsen föreslår att medlemmarna INTE täcker förlusten under år 2021.

Föreningen har en stor balansräkning som balanserar upp denna förlust och föreningen

kan över tiden framåt göra vinster som kompenserar för förlusten.


