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Forvaltn i n gsberattelse

Styrelsen for Skredsviks Fiber ek. forening, 769623-9057 fAr hdrmed avge Arsredovisning fdr 2013,
foreningens andra rdkenskapsAr.

Al lmiint om verksamheten
Foreningens dndamdl och styrelsesammansdttning
Skredsviks Fiber ekonomisk forening, org. nr. 769623-9057, bildades 2011-10-19.

Foreningen har till iindam6l att friimja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahAlla
medlemmarna ndtanslutning genom hogkvalitativt bredband for bl.a. data- och telekommunikation och
tjdnster for deras nyttjande av anslutningen samt genom annan diirmed sammanhtingande och
forenlig verksamhet. Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att nyttja foreningens tjdnster.

Enligt gdllande stadgar ska ordinarie foreningsstdmma hAllas 6rligen fore juni mAnads utg6ng.

Styrelse och ovriga funktiondrer
I styrelsen har ingdtt foljande ledamoter:
lngrid Karlsson, ordforande och firmatecknare
Fredrik Lindell, kassor och firmatecknare (frAn 1515 -31112 2013)
Per Rune Karlsson, sekreterare (sjukskriven, ej ndrvarande frAn och med oktober 2013)
Kjell-Ake Karlsson, vice ordforande (kassor och firmatecknare frAn 111-1515 2013)
Robert Karlsson, ledamot
Thomas Ohlsson, ledamot
Daniel Augustin, ledamot

Lars Larsson, styrelsesuppleant, har fungerat som ledamot i stiillet for Joanna Skorek som avsade sig
(frAn 111 till 15/5 2013). Suppleant Miirit Ohlsson har fungerat som ordinarie ledamot ist€illet for Per
Rune Karlsson pdr slutet av 6ret. Daniel Augustin, ordinarie ledamot, har tagit sig an
sekreterarfunktionen de tv6 sista mAnaderna under 2013. Under vAren 2014 dr suppleant Dennis
Zachrisson ordinarie ledamot istdllet for Per Rune Karlsson. Dessa fyllnadsval har noterats i

styrelseprotokoll.

Styrelsesuppleanter:
Dennis Zachrisson
Lars Larsson (frdn 15 majtill 31 dec 2013)
Jonny Smederod
Mdrit Ohlsson

Revisorer:
Elisabeth Andersson
Kjell-Ove Andersson

Revisorsuppleanter:
Alf Jant6n
Bjorn Lindstrom

Valberedning:
Roland Olsson (sammankallande)
Lilian Lindstrom
Sylva Oscarsson

Firman har tecknats av styrelsen samt var for sig av ordf. lngrid Karlsson och av vice ordf. Kjell-Ake
Karlsson (firmatecknare och formell kassor fr€rn 1 januaritill Arssttimman2013) samt frAn 15 maj av
Fredrik Lindell (kassdr sedan Arsstiimman 2013).lngrid fungerade i praktiken som b6de ordforande
och kassor fr6n '1 januari till 15 maj. Funktionen var vakant dnda sedan extrastiimman i september
2012.

Styrelsen har tagit beslut att vid utbetalning av belopp storre iin 50 000 kr skall b6da firmatecknarna
attestera utbetalni ng.
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Under 2013 har det h6llits styrelsesammantrdden vid 14 tillftillen. Till de flesta av styrelsemotena har
dven v6r stodgrupp kallats och denna har bestAtt av omr6desansvariga samt administrationsstod och
upphandlingsstod, totalt '10-15 personer. De enda tillftillena ntir denna extra grupp inte kallats har varit
niir styrelsen tagit beslut i upphandlingsdrenden.

Administrationsgruppen bestAende av lngrid Karlsson, Per Rune Kadsson, Fredrik Lindell samt
rAdgivande och arbetande medlemmen Elisabeth Soderlund har hAllit moten en gAng per m€rnad och
ibland oftare, dvs ca '14 gAnger under Aret.

Markarbetsgruppen formerades under v6ren 2013 och har sedan grdvarbetet startade jobbat dagtid
med att planera arbetena, liimna ut material till medlemmar samt jobba ihop med grdventrepenoren.
Denna grupp bestAr av vice ordforande Kjell-Ake Karlsson samt medlemmarna Ture Olsson, Jan-Olof
Olsson och Kjell-Ove Andersson. Kjell-Ake har dels varit verksamhetsledare for markgruppen, dels
iiven ansvarat for forhandlingar om tillst€rnd och samr6d med kommun, ldnsstyrelse mfl, samt
forhandlat och upprdttat markupplAtelseavtal.

En lT- och informationsgruppbestAende av Robert Karlsson, Thomas Ohlsson och Miirit Ohlsson har
ansvarat for utskick av nyhetsbrev, hemsida, seryer mm. Medlemmarna Lars Gustavsson och Yngve
Josefsson har forstiirkt med sina lT- och webkompetenser och lngrid, Kjell-Ake och Robert har st6tt
for innehAllet i utskicken.

Bokentisets fiberforeningar har hAllit samarbetsmdten for att diskutera samarbetslosningar bland annat
om upphandlingar, ddir styrelsen varit representerad.

Representanter for foreningens styrelse har iiven ca 1 g6ng per mAnad deltagit i Uddevalla kommuns
samarbetsmoten for alla kommu nens fiberforenin gar.

Ur styrelsen har tillfdlliga arbetsgrupper tillsatts for vAra upphandlingar enligt foljande:
1 . lJpphandting av systemleverantdr (pAborjat under 2012): Kjell-Ake Karlsson (sammankallande),
Dennis Zachrisson.
2. Upphandling av redovisningsbyril: lngrid Karlsson (sammankallande), Dennis Zachrisson,
r6dgivare medlemmen Elisabeth Soderlund.
3. lJpphandling av markentrepenad: Kjell-Ake Karlsson (sammankallande), Daniel Augustin, Dennis
Zachrisson, lngrid Karlsson samt som rAdgivare lda Karlsson och representant for ByNet.
4. Upphandling av kommunikationsleveranforThomas Ohlsson (sammankallande), Robert
Karlsson, Dennis Zachrisson samt som r€rdgivare lda Karlsson och (i borjan) representant for ByNet.
5. Upphandling av drift och underhAll av fiberndt; i samarbete med '19 fiberforeningar i ndromr€rdet
(p6borjat 2013; Skredsviks fiber dr utsett att gora ramavtal): V6r vice ordforande Kjell-Ake Karlsson
har varit sammankallande.

Vid 6rsstiimm an 2013 deltog VD for vAr upphandlade Systemoperator ByNet, Sabine Zimmerl-Berg,
med en presentation om vilka framtidsvisioner hon hade for optiska fibern2it. KommunalrAdet Essam
El-Naggar var inbjuden for att hirlla i stiimmans ordforandeklubba.

Med le m m ar och ve rksamh etsom r1de
lnformation om fiberndtverksprojektet har gAtt ut via epost och post vid 8 tillfaillen under 6ret, i form av
Medlemsutskick 9-16. Dessutom har vi lagt ut dessa nyhetsbrev pA vAr hemsida. Forutom denna kanal
har informationsgruppen gjort ny layout p6 internethemsidan och fr6n och med december 2013 ges hiir
kortare nyheter centralt p6 sidan.

Medlemsantalet var i december 2013 ca 620 st. Det dr en okning med ca 160 sedan 6rsskiftet. Vid
denna tidpunkt hade ca 5,5 miljoner kronor betalats in i anslutningsavgifter frin medlemmarna.

VArt omrAde har under €rret utokats sdderut med Torsberg-Bua-omr6det. Vidare har problem med
markdgares viigran att l6ta oss dra fiber pA deras marker gjort att projektet fordrojts och grdvningarna
forldrngts bl.a. i Ormestad, Skredsviks Hede och l-ings med E6 vid Hogstorp-Bdngen/Smtirtungen,
vilket orsakat fordyri ngar.

Upphandlingar
' Upphandlingsarbetet har tagit mycket energi under Aret. 100-tals ideella arbetstimmar har lagts ner
pA detta. Resultaten av 6rets upphandlingar €ir:
' Systemleverantor: ByNet AB, antaget i februari 2013.
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' Redovisningsbyrd: Folens RedovisningsbyrA antaget i februari 20'13.
' Markentrepenad: Nils Broberg Grtiv AB med underkonsult Bananborrning Vtist, antaget i april.
' Kommunikationsoperator: Anbud utlagt i september, anbudstiden gick ut 31 oktober 2013.
Utviirde rin g pAg ick fortfara nd e vi d 6rsskiftet.
' Underh6ll och reparation: Diskussion om samarbete med grannforeningarna pAborjad,
anbudsunderlaget var ej fiirdigt vid 6rsskiftet.

Sa mf6rl dgg n i ng, g ritvni ng i egen regi och markittkomst
Foreningen har under 6ret samforlagt 34 km ledningar med Vattenfall och med Wallenstams
vindkraftverk.
Samr6d har genomforts med ldnsstyrelsen angAende natur- och kulturvArd.

Griivning iegen registartade i borjan av junioch p6gick in idecember m€rnad. Vid 6rets slut hade vi
genomfort ungefdir 3/o av den totala berdknade striickningen. Vi hade d6 lagt ner ca 11 av de ungefdir
15 miltomslang viplanerat ldgga ibacken, och dragitfram ledningartillca 500 hush6ll,
extraanslutningar och foretagsanslutningar. Det Aterstod vid Arsskiftet ca '1 50 anslutningar att ansluta
2014.

MarkupplAtelseavtalet utformades i samarbete mellan Per Rune Karlsson och Kjell-Ake Karlsson i

borjan av 6ret. Detta har anviints for att teckna avtal med 250 markdgare. Den karta som bifogas
avtalet m6ste i de flesta fall uppdateras efter att grtivningen skett. For uppldtelsen utgAr ingen
ersdittning, men det finns mojlighet till erszittning i framtiden om foreningen stiljer sitt niit.

M ed ia konta kte r och u ppva ktn i ng a r
Under Aret har vi varit med i TV4-Viist vid ett tillfrille och i Bohusldiningen vid ett par tillfdllen. Detta har
varit veirdefu I lt for bl.a. med lemsvtirvningen.

En uppvaktning av Uddevalla kommuns politiker i kommunstyrelsen gjordes pA Skredsviks fibers
initiativ den 12 april2013. Dessforinnan hade flera fiberforeningar undertecknat vAr foreslagna
skrivelse, ett oppet brev som ocksA skickades officiellt till kommunen. Skrivelsen handlade om vArt
missnoje med att kommunen inte tagit ett samlat grepp pA ntitutbyggnadens koppling mellan stad och
land och att stamniitsfrAgor mm borde losas eftersom kommunen sokt och f6tt medel fr6n
liinsstyrelsen samt avsatt medel for detta i sin budget.

Under hosten skickades en skrivelse till kinsstyrelsen med protester mot forseningarna i utbetalning av
ldnsstyrelsens bidrag.

Kapitalinsatser
Under 6ret har vi begdrt inbetalning av uppdelad kapitalinsats fr6n vAra medlemmar, 3000 kr i maj och
5000 kr i september 2013. Vi har ddrutover fakturerat ndgra foretag for deras besttillda
fiberanslutningar. Kostnaderna for dessa anslutningar har som tidigare beslutats offererats individuellt.

Bi d rag ti I I ka n al i sation skostn ad
Augusti 2013 kimnade vi in v6r forsta rekvisition av bidrag fr€rn ldnsstyrelsen. For att f6 denna
rekvisition godkdnd var vi tvugna att komplettera v6r ansokan inte mindre ein fyra g6nger. Frdmst
efterfr6gades en fullsteindig och detaljerad redovisning av hur v6ra upphandlingar g6tt till.
Upphandlingarna skulle ju gdras i stort sett enligt Lagen om Offentlig Upphandling, LOU, eftersom vi
fAr del av skattemedel i form av bidrag frdrn Ldnsstyrelsen. Dock behover inte en ekonomisk fdrening
offentliggora anbuden. Efter forsta rekvisitionen som gjordes av ordf. och vice ordf. har de foljande
huvudsakligen hanterats av foreningens kassor. lntdikter fr6n ldinsstyrelsebidragen har under 6ret
uppgAtt till ca 2,6 miljoner kr.

Offeri pd kommunens anbudsinbjudan for sammankoppling av foreningsndten inom Uddevalla
kommun
Kommunen gick i oktober 2013 ut med en anbudsinbjudan till fiberfdreningarna i kommunen.
AndamAlet var att sEikerstdlla att tillrZickligt mAnga fibededningar skulle l-iggas i de blivande
stamledningarna, samt att foreningarnas niit skulle vara sammankopplade sA att maximal siikerhet vid
avgriivning (redundans) kunde finnas. Detta dir viktigt for kommunala funktioner lokalt i kommunen,
men ocks6 for att bidra till ett nationellt stamndit. En grupp bestdrende av lngrid Karlsson, Dennis
Zachrisson och Daniel Augustin jobbade fram foreningens offert vilken inltimnades i november. I

december 20'13 fick vi utbetalt huvuddelen av betalningen for denna tjainst till kommunen, ca 1 miljon
kr. Det 6terstAr ca200 000 kr som ska utbetalas dA vi slutfort arbetet.
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Aruodering av styrelsen
Vi har tagit ut ett litet arvode for v6rt arbete, i enlighet med stiimmobesluten '17 december 2012 samt
15 maj2013.

Ekonomiskt resultat
Under 2013 har vi tagit in kapitaltillskott fr6n medlemmarna vilket fonderats fll 2014 6rs fortsatta
markarbeten. Den byggkredit som vi har registrerat hos v6r bank har inte behovt anvZindas. I ovrigt har
foreningen i stort sett foljt budgeterad verksamhetsplanering. Likviditeten var vid Arsskiftet
tillfredssteillande .

Ekonomisk 6versikt
2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Vinstmarginal, %
Rdntabilitet pA

sysselsatt kapital i %
Soliditet, %

-22,2 22,5
-1,0 1,3

89,4 77,2

Dispositioner betreffande vinst eller fdrlust

balanserat resultat
€rrets resultat

Totalt

disponeras for
balanseras i ny nikning

Summa

Vad betrziffar foretagets resultat och stiillning i ovrigt, hiinvisas till efterfoljande resultat- och
balansrdkningar med tillhorande bokslutskommentarer.

5 121
-49 193

-44 072

-44 072

-44 072
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Belopp i kr Nof 2013-01-01- 2011-11-08-
2013-12-31 2012-12-31

Nettoomsiittning
Ovriga rorelseintdkter

Rcirelsens kostnader
R6varor och fornodenheter
Ovdga externa kostnader
Personalkostnader
Riirelseresultat

Resultat frdn finansiella poster
Ovri ga rtintei ntiikter och I i knande resu ltatposte r

Rdntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

Resultat ftire skatt

Skatt pA drrets resultat

Arets resultat

236 594 45 725_

236 594

-43 543
-152 697
-99 678

45 725

-36 439

-59 324

6 942
-192

9 286

993

-52 574

3 381

10 279

-3 381

-49 193 6 898

-1777

-49 193 5 121
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Belopp i kr Nof 2013,12-31 2012-12-31

TILLGANGAR

Anldggningstillgingar

M ateriella anldgg ni ngsti IIgdng ar
Fiberanltiggning

Summa anldggningstillgingar

Omsdttnin gsti I I gin gar

Ko rtf ri sti g a fo rd ri n g a r
Kundfordringar
Ovriga fordringar

Kassa och bank

Summa omsdttningstillgingar

SUMMA TILLGANGAR

4 454 644 164 103

4 454 644 164 103

4 454 644

147 000
535 268

164 103

38 000
41 240

682 268

1 780 704

79 240

694 970

2 462 972 774 210

6 917 616 938 313
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Belopp ikr Nof 2013-12-31 2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
I nbetalda insatser/ Stiftelsekapital

Fritt eget kapital
Kapitalinsatser
Vinst eller forlust fdregAende Ar
Arets resultat

Summa eget kapital

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder

Kortfristiga skulder
Forskott fr6n kunder
Leverantorsskulder
Skatteskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intdkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

61 800 46 100

61 800

6 169 500
5121

-49 193

46 100

671 000

5121
6 125 428 676 121

6 187 228 722 221

3 381

5 225
708 713

I 777
5 000
9 673

3 381

207 734
1 777

800
2 400

730 388 212 711

6 917 616 938 313
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Redovisn ingspri nciper och boksl utskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmdnna redovisningsprinciper
Arsredovisningen har upprdlttats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokforingsndmndens
allmainna rdrd.

Vdrderingsprinciper m m
TillgSngar, avsdttningar och skulder har vdrderats till anskaffningsvdrden om inget annat anges nedan.

Definition av nyckeltal
Vinstmarginal
Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsdttningen.

Riintab i litet pd' sysse/saff kapital
Rorelseresultat plus finansiella intiikter i procent av sysselsatt kapital.

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag for uppskjuten skatt (26,3o/o) i forh6llande till
balansomslutningen.

Avs krivn i n g s pri n ci per fiSr a n I d gg n i n gsti I I g d n g a r
Avskrivningar enligt plan baseras pA ursprungliga anskaffningsvdrden minskat med bereiknat
restvdrde. Avskrivning sker linjdrt over tillgAngens beriiknande livsltingd.

Foljande avskrivningsprocent har tilltimpats, varvid h-insyn tagits till innehavstiden for under Aret
forvEirvade och avyttrade tillg6n gar.

Anlt)ggningstillgAngar %o per dr
Materiella anltiggningstillgAngar:

Skillnaden mellan ovan niimnda avskrivningar och skattemiissigt gjorda avskrivningar redovisas som
ackumulerade overavskrivningar, vilka in gAr i obeskattade reserver.
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Noter

Not 1 Nettoomsiittning

Nettoomsdttning
2013-01-01-
2013-12-31

201 1 -1 1-08-
201 2-1 2-31

Medlemsavgifter
Anslutningsavgifter
Triidg6rdsgriivning
Oresavrundning

Summa

Finansiella intdkter

60 600
140 000
36 000

-6

45725

236 594 45725

201 3-01 -01- 201 1 -1 1-08-
2013-12-31 2012-12-31

Finansiella intdkter

Summa

Not 2 Anstdllda och personalkostnader

Li5ner, andra ersdttningar och sociala kostnader

6942 993

6 942 993

2013-01-01- 2011-1 1-08-
2013-12-31 2012-12-31

Loner och andra ersaittningar:

Summa
Sociala kostnader

Not 3 Rdrelseresultat

Direkta kostnader

Service, rep och underhAll

Summa

Ovriga kostnader

76 250

76 250
23 428

2013-01-01-
201 3-1 2-31

2011-1 1-08-
201 2-1 2-31

Operatorskostnader 18 468
25 075

43 543

201 3-01 -01 - 201 1 -1 1-08-
2013-12-31 2012-12-31

Ovriga externa kostnader
Finansiella kostnader

Summa

152 697
192

33 193

152 889 33 193
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-Vid 6rets borjan
-Nyanskaffningar
-Bidrag

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Redovisat virde vid irets slut

-- Not 5 Eget kapital

Medlemsinsatser
Vinst/forlust foregAehde 6r
Di sposition e n I Arsstti mmobe sl ut
Arets resultat

Vid Arets slut

Not 6 Checkrdkningskredit

Not 4 lnstallationer

10(12)

164 103
6 861 099 164 103

-2 570 559

4 454 643 164 103

4 454 643 164 103

Eget
Medlemsinsatser Kapitaltillskott kapital

15 700 5 498 500
5 121

-49 193

61 800 6 169 500 -44072

2013-12-31 2012-12-31

Utnyttjat kreditbelopp
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Skredsviks Fiber ekonomisk forening

med organisationsn u m m er 7 69623-9057

Av drsmotet utsedda fortroendevalda revisorers

revisio nsberdttelse fo r eko nom iska fo ren i ngen

Skredsviks fiber, 2013-01 -01 - - 2013-12-31

Vi har granskat foreningens rdkenskaper, Arsredovisning och styrelsens

forvaltning rdkenskapsdret 2013-01-01 - - 2013-12-31.

Vi har granskat hur verksamheten forhAller sig till lag och stadgar, om

verksamheten skots p€r ett dndam6lsenligt och fr6n ekonomisk synpunkt

tillfredstdllande sdtt samt om den interna kontrollen dr tillrdcklig.

Granskningen har utforts enliEt god revisionssed, med den inriktning och

omfattning som behovs for att ge grund for bedomning och provning.

Vi bedcimer att irsredovisningen iir uppriittad enligt irsredovisningslagen
och tillstyrker att stdmman faststiiller resultat- och balansrdkningen.

Vi bedcimer att styrelsen har utf<irt sitt uppdrag enligt fcireningens
stadgar, att verksamheten har skcitts p€r ett dndamAlsenligt och frin
ekonomisk synpunkt tillfredsstdllande siitt samt att den interna kontrollen
har varit tillrdcklig.

UtifrAn vir granskning tillstyrker vi att styrelsens ledam6ter beviljas
ansvarsfri het av fcire n i ngsstdm m an fcir rdke ns kapsiret
2013-01-01 - - 2013-12-31

2014-06-03

Elisabeth Andersson

t /t ,C : 
"l"?r* hL""rtN(WL-'=----=--
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