Styrelsens verksamhetsberättelse, verksamhetsåret 16 maj 2018 – 30 januari 2019
Föreningens tredje ordinarie stämma hölls 16 maj 2018 i Kungsäters bygdegård. Stämman valde följande
styrelse för det kommande verksamhetsåret:
Hans Corin, ordförande på 1 års förordnande
Tommy Madjar, ordinarie ledamot valdes om på 2 års förordnande
Hans Morgansson, ordinarie ledamot valdes om på 2 års förordnande
Björn Gunnarsson, ordinarie ledamot valdes om på 2 års förordnande
Kjell Carlsson, ordinarie ledamot med 1 år kvar på förordnande
Thomas Lennartsson, ordinarie ledamot med 1 år kvar på förordnande
Jan-Ove Johansson, valdes på 2 års förordnande som ordinarie ledamot
Ros-Marie Olsson, nyval på 1 års förordnande som ordinarie ledamot
Leif Andersson, nyval på 1 års förordnande som ordinarie ledamot
Styrelsen konstituerade sig vid det första styrelsemötet, och utsåg Björn Gunnarsson till kassör medan
posten som sekreterare tills vidare lämnades vakant. Senare åtog sig Jan-Ove Johansson uppdraget.
Ordförande Hans Corin avgick i början av september. Styrelsen omarbetade därefter former och
fördelning av ansvarsområden för sitt arbete.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio ordinarie möten, och varit beslutsmässig vid samtliga, samt
haft två sittningar med anbudsgivare.
Föreningens valberedning har haft kontinuerlig kontakt med styrelsen under verksamhetsåret.
Föreningen registrerades som ekonomisk förening vid Bolagsverket i oktober 2014, och är sedan 2015
momsregistrerad. Föreningen är försäkrad genom företagsförsäkring via Länsförsäkringar Älvsborg sedan
januari 2017. Föreningen är beviljad etableringsstöd via Jordbruksverket sedan juni 2016.
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 är 330 och 360 fastigheter är anmälda att anslutas, per 13 januari 2019.
Föreningen presenteras på hemsidan www.fibisox.se. Nyheter och information annonseras kontinuerligt
för medlemmar och uppmanar till dialog.
Inbjudan till föreningens tredje ordinarie stämma den 30 januari 2019 annonserades i Markbladet,
skickades i mail och per post till medlemmar liksom på hemsidan i tid enligt föreningens stadgar.
Protokoll från föreningens tidigare stämmor finns tillgängligt på hemsidan.
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Nästan samtliga avtal för fastighetsanslutning och markupplåtelse har undertecknats och registrerats.
Säkerställande av underlag för redovisning inför begäran om utbetalning av etableringsstöd har också
varit i fokus för styrelsens arbete. Öppningar till bidrag från andra parter undersöks kontinuerligt och
säkerställs när det är möjligt.
Upphandling av totalentreprenad för fibernätsförläggning slutfördes i april 2018 och det faktiska arbetet
med förläggning startade i augusti samma år. Vissa delsträckor görs genom samförläggning med
Varbergsortens Elkraft ek för, vilket ger dubbel vinst för boende i området då även elnätet blir opåverkat
av väder och vindar i framtiden.
Föreningens hela område delades upp i arbetsområden vid övergripande projektering av förläggning, och
en operativ mjukstart påbörjades i augusti 2018 med prioritet för ett av områdena som blivit av med fast
telefoni via koppartrådsnätet. Informationsmöten har hållits för varje arbetsområde inför förläggningsstart. Kontakt har tagits med fastighetsägare strax före operativt markarbete för slutlig detaljplanering.
Möjlighet till direktdialog mellan medlem och entreprenör inför fastighetsanslutning finns även via
föreningens hemsida.
En separat samförläggning beställdes för en delsträcka om 4,1 km i Öxnevalla som lades under hösten
2017 och början av 2018, då möjlighet för detta gavs genom annat huvuduppdrag för utföraren.
Upphandling av tjänst som kommunikationsoperatör pågick mot slutet av 2018, och hade som avsikt att
säkra en långsiktig lösning för medlemmar både i fråga om operatörstjänster och tjänsteleveranser.
Samförläggning med Marks kommun och andra externa parter för vissa delsträckor diskuteras
fortlöpande och kan komma till stånd under 2019.
Möjligheter till fler affärsmässiga förmåner för föreningen undersöks löpande.
Styrelseledamöter har under verksamhetsåret deltagit i olika möten 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.
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