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Styrelsens verksamhetsberättelse,  
verksamhetsåret 21 november 2020 – 11 november 2021 

 
Föreningens femte ordinarie stämma hölls 21 november i Istorps församlingshem. På grund av gällande 
hälsorestriktioner tillät Bolagsverket att ekonomiska föreningar, genom avsteg från gällande lag, kunde 
hålla stämma under hela året. Stämman genomfördes utan att samla medlemmar samtidigt, över tid och 
med betydande underlag distribuerat till medlemmar i förväg. Stämman valde följande styrelse för det 
kommande verksamhetsåret: 

Thomas Lennartsson, ordförande på 1 års förordnande 
Ros-Marie Olsson, ordinarie ledamot med 1 år kvar på förordnande 
Björn Gunnarsson, ordinarie ledamot omvaldes för 2 år  
Kjell Carlsson, ordinarie ledamot med 1 år kvar på förordnande 
Eva Andrée, ordinarie ledamot med 1 år kvar på förordnande 
Johan Losman, ordinarie ledamot omvaldes för 2 år  
Björn Hyberg, ordinarie ledamot omvaldes för 2 år 
Ludvig Nordgren, ordinarie ledamot valdes för 2 år 
Anders Jändel, ordinarie ledamot, valdes för 1 år som fyllnadsval 

 
Styrelsen konstituerade sig vid det första styrelsemötet, och utsåg Ros-Marie Olsson till vice ordförande, 
Björn Gunnarsson till kassör och Eva Andrée till sekreterare. Styrelsen formade arbetssätt och fördelning 
av huvudsakliga ansvarsområden för sitt arbete.  

Styrelsen har sedan stämman 2020 haft elva ordinarie möten, och varit beslutsmässig vid samtliga. 
Föreningens valberedning har haft sporadisk kontakt med styrelsen sedan stämman 2020.  
 
Då år 2021 har varit ett annorlunda år än tidigare p g a corona-pandemin, har mer av styrelsearbetet 
skett digitalt än tidigare. 
 
Föreningens geografiska område är definierat att vara Istorp och Öxnevalla, och kan också inkludera 
enstaka fastigheter i direkt närhet till detta område. Antalet medlemmar i föreningen är 347, och 396 
anslutningar i olika fastigheter ingår i föreningens nät per 21 oktober 2021. Föreningen presenteras på 
hemsidan www.fibisox.se. Nyheter och information annonseras kontinuerligt för medlemmar och 
uppmanar även till dialog. Frågor som medlemmar mailar till styrelsen besvaras snarast möjligt. 
 
Föreningen registrerades som ekonomisk förening vid Bolagsverket i oktober 2014, och är sedan 2015 
momsregistrerad. Föreningen har en försäkring för gemensamhetsanläggning via Länsförsäkringar 
Älvsborg sedan januari 2018.  
 

http://www.fibisox.se/
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Föreningen är beviljad etableringsstöd via Jordbruksverket sedan juni 2016, och handläggs av 
Länsstyrelsen i Västra Götaland. Etableringsstöd via Jordbruksverket genom Länsstyrelsen i Halland för 
enstaka fastigheter i Varbergs kommun har nåtts. Etableringsstöd har även kunnat nås genom 
Sparbanksstiftelsen Varberg. 
Underlag för redovisning vid begäran om utbetalning av etableringsstöd säkras och nyttjas kontinuerligt. 
Öppningar till bidrag från andra parter undersöks kontinuerligt och säkerställs när det är möjligt. 
 
Samtliga avtal för fastighetsanslutning och markupplåtelse i föreningens område har undertecknats och 
registrerats. Avtal med en kommunikationsoperatör och för möjlig tjänsteleverans i form av en 
gruppanslutning för TV-paket, Play-tjänster, bredband och bredbandstelefoni löper sedan 2019.  
Styrelsen har upphandlat en betalningstjänst för löpande fakturor av serviceavgifter och – i 
förekommande fall gruppanslutningsavgifter - genom Varbergsortens elkraft ek för, och det innebär 
gemensam avisering av elavgifter och fiberavgifter till föreningens medlemmar. 
 
Upphandling av totalentreprenad för fibernätsförläggning slutfördes i april 2018 och det faktiska arbetet 
med förläggning startade i augusti samma år. 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.  
 
Många delsträckor har gjorts genom samförläggning med Varbergsortens Elkraft ek för, vilket ger dubbel 
vinst för boende i området då även elnätet blir marginellt påverkat av väder och vindar i framtiden. 
Samverkan med andra parter för att förbättra föreningens ekonomi vid etableringen har också kunnat 
nås. 
Vid utgången av 2019 hade ungefär en fjärdedel av anslutningarna kunnat aktiveras, och vid halvåret 
2020 hade ungefär två tredjedelar av anslutningarna kunnat aktiveras. I oktober 2020 var hela 
föreningens nät aktiverat, fast inte komplett i förläggning. I februari 2020 hölls slutbesiktning som 
resulterade i ett antal brister som skulle åtgärdas vid angivet datum. I september hölls efterbesiktning.  
 
Upphandling av underhållstjänst för uppkommande situationer efter att föreningen tar över ansvaret för 
föreningsnätet har tecknats, för att säkra en långsiktig lösning för nätet och för alla anslutningar till 
medlemmar. Möjligheter till fler affärsmässiga förmåner för föreningen undersöks löpande.  
 
Styrelseledamöter har sedan förra stämman 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.  
 
Inbjudan till föreningens femte ordinarie stämma den 11 november 2021 annonserades i Markbladet 
liksom på föreningens hemsida, och skickades i mail och per post till medlemmar enligt föreningens 
stadgar. Protokoll från föreningens tidigare stämmor finns tillgängliga på föreningens hemsida. 
 
 


