
Protokoll iör extra stämma med Skredsviks Fiber ekonomisk rörening den 23 september 
2012. 

Plats: Bygdens hus i Skredsvik. 

§l. Stämman öppnades av ordforanden i foreningen Ingrid Karlsson och styrelsen 
presenterades. 

§2. Karl-Anders Andersson valdes till ordforande for stämman. 

§3. Eva-Stina Framvik valdes till mötessekreterare for stämman. 

§4. Ture Olsson och Marita Kallin valdes till justeringspersoner, tillika rösträknare for 
stämman. 

§5.a Föreningens ordforande Ingrid Karlsson informerade om foreningen och dess syfte. 

§5.b Kjell-Åke Karlsson informerade om foreningens pågående aktiviteter och den närmaste 
tidens planerade aktiviteter. 

§6. Röstlängden for stämman godkändes. 

§7. Föredragningslistan for stämman godkändes. 

§8. Stämman beslöt enhälligt att anta foreningens nya stadgar (se bilaga). Det är den andra 
fOreningsstämman i foljd som tar beslut att anta de nya stadgarna, som härmed antagits. 

§9. Kjell-Åke svarade på en fråga om foreningens momsredovisningsskyldighet och om hur 
nätet räknas som tillgång, att det medlemmarna betalar som kapitaltillskott inte är 
momspliktigt. skatteverket gjorde i maj 2012 ett efterlängtat uttalande om olika upplägg 
for fiberforeningar samt hur de olika sätten kornmer att påverka uttag av skatt och 
moms, styrelsen har utgått från detta i sitt arbete. 

§10. Kjell-Åke forklarade summorna i styrelsens forslag och att de anslutningsavtal som 
skrivs är bindande. Av den totala anslutningskostnaden utgör bidrag från staten 32%. En 
medlem ställde en fråga om möjligheten till Rotavdrag. Stämman uppdrog till styrelsen 
att ta reda på om medlemmar kan få Rotavdrag vid arbeten på egna tomten/huset, vid 
anslutning av sina fastigheter till foreningens fibernät 

§ 11 . Stämman beslöt att uttaxera kostnadsersättning for levererad fiber till en medlems 
tomtgräns med 2000 sekunder hösten 2012, 5000 sek i maj 2013 , 3000 sek i september 
2013 och resterande belopp efter projektets avslut. Beslutet fattades i enlighet med 
styrelsens forslag och gäller for en anslutning till en fastighet. 
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§ 12. Stämrnan beslöt enligt styrelsens förslag att för ytterligare anslutning under samma tak 
på en fastighet uttaxera kostnadsersättning med 2000 sek i oktober 2012 och 3000 sek i 
maj 2013. 

§ 13. Stämrnan beslöt att företag och organisationer som inte är glesbygdshushåll uppmanas 
att begära offert från föreningen om de vill ansluta sig, för att därefter ra en tidplan för 
betalning vid samma tidpunkter som medlemmarna. 

§14. Övriga frågor. 

al Uddevalla kommuns representant Krister Olsson föreslog att styrelsen ska få 
kostnadstäckning för sina utgifter i styrelsearbetet från föreningen. Stämrnan lämnade 
frågan till styrelsen för behandling. 

bl Medlemmen Maj Sköld frågade när föreningen kommer att kunna leverera fungerande 
fibernät in i medlemmarnas hus. Kjell-Åke svarade att föreningen i ansökan till 
länsstyrelsen räknar med en marginal för detta fram till nyår 2015 , men att 
förhoppningen är att nätet är i funktion hösten 2014. Det är lämpligt att inte skriva avtal 
på mer än två år för att inte ha dubbla avtal för bredbanditv/telefon när fibernätet tas i 
funktion. Om avtal i så fall gjorts med Telia så förs det avtalet över till föreningens nät. 

c/ En medlem frågade om föreningens försäkring gäller när medlemmar gör eget arbete för 
föreningen och styrelsen svarade att den försäkring som tagits av föreningen täcker det. 

d/ En medlem frågade om fibernätets anslutning till stationerna. Krister Olsson svarade att 
Scanova äger stationsfiber och ansluter föreningarnas fiber till stationerna enligt 
regeringsdirektiv. Offentliga pengar har finansierat fibern fram till stationerna i 
Uddevalla kommun. Post och telestyrelsen kontrollerar detta. 

el En medlem frågade om det framtida utbudet av TV -kanaler i föreningen fibernät 
Styrelsen svarade att det kan läsas via föreningens hemsida och dess länkar. 

fl En medlem frågade om vem som betalar för grävning på den egna tomten. Kjell-Åke 
svarade att medlemmar kan komma överens med föreningen om grävning genom 
gräsmattan, men fastighetsägaren har ansvar för att betala och för att hålla i grävningen. 
Detta rar i så ordnas från fall till fall. Kabel ska grävas ner på fackmannamässigt sätt 
och arbetet kan ingå i fastighetsägarens tre arbetsdagar. På berg kan kabeln ligga på 
berget i sin plastslang, eventuellt i en grövre skyddande plastslang. Fastighetsägaren 
borrar i sitt eget hus men föreningen tar ansvar för att boxen kommer på plats. 
Sprängning är dyrt och bör undvikas. 

g/ En medlem frågade om man f'ar hjälp med installationen inne i huset. Mötesordföranden 
svarade att i Munkedal har ett företag somjobbar för Telia kommit hem och satt upp 
smartboxen och kört igång systemet. Kablar eller trådlöst f'ar fastighetsägaren dra själv 
inne i huset. I Munkedal har medlemmar också tagit på sig att mot ersättning dra 
anslutningar för andra medlemmar inne i hus. För det arbetet behövseluttag och 
ventilavledare som skyddar mot åskskador. 



hl styrelsen informerade om att skyddsslang for fiber till tomten tillhandahålls av 
foreningen. Medlemmar som vill kan lägga slang på tomten redan nu och få den av 
foreningen. Det räcker att gräva ner slangen på 30 cm djup om fordon inte kör på 
tomten, annars ska den grävas ner ti1160cm djup. 

il En medlem frågade om det behövs kabel inne i huset for att kunna bibehålla den 
hastighet som kommer in via fibern, Kjell-Åke svarade att det är så ännu så länge, men 
att de nyaste trådlösa routrama sägs ha hög kapacitet. 

§ 15. Förhandlingama avslutades med information om den efterfoljande avtalsskrivningen 
och att kaffe serverades under tiden. 

§16. Föreningsordforanden Ingrid Karlsson tackade stämmoordföranden Karl-Anders 
Andersson. 
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sekreterare 

Eva-Stina Framvik 

Justerare Justerare 

Marita Kallin Ture Olsson 


