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Förslag till föredragningslista vid SL-fibers årsmöte den 25 april 2017 

 1.  Val av ordf. och protokollförare för årsmötet 

 2.  Mötet öppnas 

.3.  Val av 2 justerare, tillika rösträknare jämte ordf. att justera protokollet  

 4.  Godkännande av föredragningslistan  

5. Fråga om stämman utlysts i laga ordning  

6. Fastställande av röstlängd  

7. Styrelsens redovisningshandlingar  

8. Revisorernas berättelse  

9. Fastställande av balans o resultaträkning 

10. Beslut angående årets resultat  

11. Beslut om ansvarsfrihet  

12. Beslut om arvoden till styrelsen och revisorer 

13. Budget 

14. Medlemsavgifter och andra avgifter  

15. Beslut om antal styrelseledamöter  (tidigare 7 st) 

16. Val av ordförande att ingå i styrelsen    Mandattid 1 år (Thomas Thomasson) 

17. Val av övriga styrelseledamöter Valda på 2 år 2015  Kvarstående  till 2018 

                                                                Örjan Lindgren             Mikael Lindahl                                                                              

                                                                Stig Engström               Lennart Blom 

                                                                 Bo Larsson                    Johan Dahlbom  

     18.  Ersättare i styrelsen  Mandattid 1 år     Jonny Schüberg och Thomas Hallin  

     19.  Val av 2 revisorer och en revisorsuppleant   Ordinarie Solveig Björkman 

                                                                                                   Anette Westdahl 

                                                                                 Suppleant  Håkan Thomsson 

     20. Val av valberedning. Tre ledamöter varav en skall vara sammankallande  

                                                                  Sammankallande      Magnus Stenegärd 

                                                                                                    Dave Smisser 

                                                                                                    Kjell Dalbom  

21. Ev tillkommande ärende 

22. Övriga ärenden  

23. Mötets avslutning                                                  
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Stånga-Lye Fiber Ekonomisk förening 

Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2016 

2016 är det sjätte verksamhetsåret för Stånga/Lye fiber ekonomiska förening. Föreningens syfte 

enligt stadgarna är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla 

medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativ fiberanslutning för TV, data- och 

telekommunikation samt annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna 

deltar i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster och genom engagemang i styrelse och 

vid gemensamma aktiviteter. Verksamhetsområde är Stånga och Lye socknar med några 

angränsande områden. 

Anläggningen som styrelsen förvaltar utgöres av utbyggt fibernät i socknarna Stånga och Lye med 

anslutning till Scanovas fibernät, Gotland och eget nodhus placerat på fastigheten Stånga, Bosarve 

1:11 som äges av Bo och Britta Dahlgren. 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

Funktion  Namn  Adress 

Ordförande  Thomas Thomasson Lye, Mannegårda 159, 623 61 Stånga 

v. Ordförande Mikael Lindahl Stånga, Maldes 860, 623 60 Stånga 

Kassör  Örjan Lindgren Stånga, Odvalds 417, 623 60 Stånga 

Sekreterare  Lennart Blom Stånga, Gumbalde 504, 623 60 Stånga 

Ledamot med ansvar för teknik och anläggning 

  Stig Engström Stånga, Härvide 219, 623 60 Stånga 

Ledamot med ansvar för hemsidan 

  Bo Larsson  Lye, Lyrungs 909, 623 61 Stånga 

Ledamot  Johan Dahlbom Lye, Bosarve 488, 623 74 Stånga 

Suppleant:  Jonny Schüberg Lye, Häffride 128, 623 61 Stånga 

Suppleant:  Thomas Hallin Stånga, Bosarve  623 60 Stånga 

 

Styrelsen lämnar härmed följande redogörelse över verksamhetsåret 2016: 

 

Styrelsen har haft 5 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret 2016. 

Information 

Information till medlemmar har skett via Hemsida på nätet, e-post. 

Myndighetskontakter 

Kontakter med myndigheter har fortsatt avseende de ekonomiska bidragen som vi sökt och fått 

beviljade från Länsstyrelsens Landsbygdsprogram, Region Gotlands fibersatsning.  
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Frivilligarbeten 

De frivilliga insatserna har avtagit efter nätets färdigställande men punktinsatser har förekommit 

under året med en del röjning och markarbeten.  

Råttangrepp vid skåp och pålar 

Det arbete med uppgrusning av våra dryga 30 skåp som utfördes 2015 för att förhindra rått- och 

musangrepp gav ett gott resultat vilket visade sig 2016 då inga angrepp konstaterades. 

Fibernät Gotland 

För utbyte och samarbete bland fiberföreningar på ön finns föreningen Fibernät Gotland där vår 

fiberförening är ansluten. I styrelsen har en diskussion förekommit angående nyttan av Fibernät 

Gotland och med den nya styrelsen i föreningen har vi beslutat att S/L-fiber kvarstå som 

medlemsförening. 

Elbackupp i nodhuset 

Via hyravtal med GEAB har vi nu fullständig energibackupp i noden i form av självstartande 

dieselkraftverk. Påfyllnad av diesel får föreningen ombesörja. 

Ekonomi 

De insamlade 12 000 kr/anslutning plus de inkomna bidragen täcker de gjorda investeringarna. 

Utifrån den goda ekonomin och önskemål från föreningsmedlemmar har styrelsen inköpt 

”Backupper” som går in vid ev. elavbrott. Backupperna har leveraras ut under  2015 av 

områdeschefer.  

Betalning från våra abonnenter till drift av Bredbandet i form av Internet, TV och telefon 

ombesörjes vanligtvis via Autogiro. 

Styrelsen beslutade 2017-03-02 att föreslå årsstämman att årets redovisade vinst,  

på 4887  kr före 5% till reservfond och div avskrivningar, överföres i ny räkning. 

Abonnenter 

Antalet abonnenter har ökat till 301 st 

Försäkring 

Styrelsen har hos Länsförsäkringar inhandlat en fiberförsäkring som täcker skadegörelse, stopp och 

styrelseansvar. 

Serviceavtal 

Serviceavtal har upprättats med ELTEL Network AB för att säkerställa tillgång till serviceinsatser 

inom avtalade tider och servicenivåer. Avtalet finns tillgängligt hos styrelsen. 
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Utsättningar 

För att i framtiden kunna skydda vårat fibernät har vi anslutit föreningens fibernät till 

”Ledningskollen” och inhandlat utrustning för utsättning av nätet vid framtida grävarbeten. Grönt 

Signalband ligger lagt över alla fiberrör. I  några privatträdgårdar har det inte lagds något sökband 

på inrådan av en gräventreprenör vilket har försvårat och fördyrat utsättningsarbetet. Några 

föreningsmedlemmar har fått kurs i utsättning och kabelanvisning och sköter detta mot skälig 

ersättning som fastställes av styrelsen. 

 

Sammanfattning: Stånga och Lye socknar har nu tillgång till Fibernät av hög kvalitet och vilka 

tjänster som abonnenter avtalar envar med tjänsteleverantör. För övrigt har nu alla abonnenter 

fungerande anläggningar och är nöjda med de tjänster som föreningen erbjuder. 

 

 

 

Stånga och Lye i mars 2017 
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FÖRSLAG TILL DISPOSITIONER 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel 

 Balanserad vinst från föregående år  25 030 

 Årets vinst     4 887 

 Balanseras i ny räkning   29 917 

 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

VÄRDERINGSPRINCIPER 

Årsredovisningen har upprättats enligt Bokföringsnämndend allmänna råd. 

Alla belopp är exklusive moms. 

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Fordringarna har upptagits till de belopp de beräknas inflyta. 

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 

Följande avskrivningsprocent enligt plan har tillämpats 

  Byggnader  25 år   =4 % 

  Inventarier  10 år   =10 % 

  Installationer 20 år   =5 % 

Skillnaden mellan ovan nämda avskrivningar och skattemässiga gjorda 

avskrivningar redovisas som ackumulerade underavskrivningar , vilka ingår i obeskattade 
reserver. 

 

NOTER 

Not 1 

Förskottsintäkt Telia 10 år         296 abonnenter x 4800 kr = 1 420 800 

  Tidigare års återförda intäkter 426 240 

  Årets återförda intäkt  142 080 

  Återstår att återföra  852 480 
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