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Styrelsens verksamhetsberättelse, verksamhetsåret 26 april 2017 – 16 maj 2018 
 
Föreningens andra ordinarie stämma hölls 26 april 2017 i Istorps församlingshem. Stämman valde 
följande styrelse för det kommande verksamhetsåret: 

Hans Corin, ordförande på 1 års förordnande 
Kjell Carlsson, ordinarie ledamot som valdes om på 2 års förordnande 
Thomas Lennartsson, ordinarie ledamot valdes om på 2 års förordnande 
Eva Andrée, ordinarie ledamot med 1 år kvar på förordnande 
Tommy Madjar, ordinarie ledamot med 1 år kvar på förordnande 
Hans Morgansson, ordinarie ledamot med 1 år kvar på förordnande 
Björn Gunnarsson, ordinarie ledamot valdes på 2 års förordnande 
Ros-Marie Olsson, suppleant med 1 år kvar på förordnande 

 
Vid stämman valdes även Lisa Hjertén till suppleant, men hon avsade sig posten efter någon vecka. 
Styrelsen konstituerade sig vid det första styrelsemötet, och utsåg Björn Gunnarsson till kassör och Eva 
Andrée till sekreterare. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 13 ordinarie möten, och varit 
beslutsmässig vid samtliga. Dessutom har 6 arbetsmöten hållits för att stämma av sträckning och avtal 
med medlemmar och markägare, och 8 sittningar med anbudsgivare. Styrelsen har utarbetat former och 
ansvarsområden för sitt arbete. En tidigare framtagen projektplan leder och avstämmer styrelsens 
arbete. Föreningens valberedning har haft sporadisk kontakt med styrelsen under verksamhetsåret.  
 
Föreningens registrerades som ekonomisk förening vid Bolagsverket i oktober 2014. Föreningen ansökte 
i augusti 2015 ansökt till Skatteverket om momsregistrering, och denna är beviljad. 
Föreningen är försäkrad genom företagsförsäkring via Länsförsäkringar Älvsborg sedan januari 2017. 
 
Föreningens geografiska område har definierats att vara Istorp och Öxnevalla, men kan även komma att 
inkludera enstaka fastigheter i direkt närhet till detta område. Möjligheter till riktat etableringsstöd via 
Marks kommun, Länsstyrelsen i Västra Götaland och annan berörd länsstyrelse finns. 
Antalet medlemmar i föreningen har ökat till 325, motsvarande 359 fastigheter i början av februari 2018.  
 
Föreningen presenteras på hemsidan www.fibisox.se och finns även på Facebook. Nyheter annonseras 
kontinuerligt för medlemmar och uppmanar till dialog.  
 
Inbjudan till föreningens ordinarie stämma den 26 april 2017 annonserades i Markbladet, i mail och per 
post till medlemmar liksom på hemsidan. Stämmoprotokoll finns tillgängligt på hemsidan.  
 
Ansökan till Jordbruksverket om stöd till bredbandsetablering godkändes i juni 2016 och ansökt 
etableringsstöd beviljades. Styrelsen beviljades därefter möjligt förskottsbelopp. 

http://www.fibisox.se/
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Ansökan till Marks kommun om kommunal borgen beviljades i slutet av 2016. Föreningen har även 
utverkat lånelöfte i bank för att säkra eventuella fluktuationer i projektekonomi vid fiberetableringen. 
 
Tecknade avtal för fastighetsanslutning och markupplåtelse, att undertecknas av medlemmar respektive 
markägare, har samlats in under året. Ett mycket omfattande underlag för fibernätdragning och 
fastighetsägaravtal för hela området hade tagits fram redan tidigare och detta stämdes av med 
registrerade avtal. Exakt fibernätdragning fastställs i samband med markarbeten vid förläggning. 
 
Styrelsen arbetade fram underlag för anbud under hösten 2017, och offentliggjorde detta på av 
Jordbruksverket avsedd publik hemsida. Styrelsen har sedan december 2017 haft möten med 
anbudsgivare och samförläggningsparter.  
En spontan samförläggning beställdes för en delsträcka om 4,1 km i Öxnevalla under hösten 2017 och 
början av 2018, då möjlighet för detta gavs genom annat huvuduppdrag för utföraren. 
I mars 2018 fattade styrelsen enhälligt beslut om tilldelning av uppdraget för etablering av föreningens 
fibernät till entreprenör för planerad total sträckning inklusive delsträckor av samförläggning med 
VarbergsOrtens Elkraft ek för. 
 
Andra möjligheter till affärsmässiga förmåner för föreningen undersöks löpande. 
 
Styrelseledamöter har under verksamhetsåret deltagit i olika möten och kurser av vikt för föreningens 
fortsatta verksamhet. Kontakter i form av samtal och möten har fortlöpande tagits med andra 
fiberföreningar, Marks kommun, möjliga samarbetsparter och samverkansparter.  
 
 


