Underlag för beslut
Ärende 7: Justering av protokoll av årsmöte från 22 februari 2015
Förslag till beslut: Att justera förra årets årsmötesprotokoll till att sammankallande i
valberedningen från Håkan Andersson till Åke Andersson
Bakgrund:
I protokollet står det att det är Håkan Andersson som är sammankallande för valberedningen.
Föreningen har ingen medlem som heter Håkan Andersson. I föregående års valberedning
valdes Åke Andersson. Namnet Håkan utgör därmed ett skrivfel och rätt namn är
Åke Andersson.

Ärende 12: Förslag till beslut angående avgifter
Förslag till beslut:
1. Att besluta medlemsavgiften för 2016 till 300 kr/år (samma som tidigare)
2. Att ge styrelsen rätt att fastställa en anslutningsavgift till maximalt 2000 kr inkl moms.
Anslutningsavgift betalas i samband med att fastighet ansluts.
3. Att fastställa service-/nätavgiften till 100 kr/månad (inkl moms) från och med att
bredbandet tagits i drift. Halv avgift faktureras för inte uppkopplad medlem.
Serviceavgift betalas per fastighet. Samtliga medlemmar faktureras serviceavgift.
Bakgrund och motivering:
1. Medlemsavgift
Medlemsavgifterna täcker väl föreningens utlägg för drift av föreningen. Styrelsen ser
därför inget skäl att justera avgiften.
2. Anslutningsavgift
Anslutningsavgiften, som till skillnad från insatser är momspliktig, ska täcka de
kostnader som uppkommer vid själva anslutningen och ska också täcka kostnader för
blåsning av fiber på tomt och installation av uttag. Dessa delar är ej stödberättigade
och fiberföreningen är därutöver skyldig att hantera dessa delar som avgift dels på
grund av momsredovisningsregler.
Föreningen har satt ett tak på 20 000 kr per huvudanslutning.15 000 kr har fakturerats
som insats. Föreningen kommer fakturera ut en fjärde insatsinbetalning på 3 000 kr
under mars månad.. För att hålla 20 000 kr kan därmed anslutningsavgiften maximalt
sättas till 2 000 kr.
Föreningen kommer även att delfakturera extra anslutningar med 3 000 kr under mars
månad.

3. Service-/nätavgift
Service-/nätavgift, som är momspliktig, ska täcka kapitalkostnad för ledningsnätet
samt kostnader för service och underhåll av nätet, i detta inbegrips även utsättning av
kanalisation i samband med grävarbeten och liknande.
Styrelsen anser att service-/nätavgiften ska betalas för varje anslutning, detta oavsett
om anslutningen är aktiv eller ej. Huvudskälet för detta är att medlemmen är delägare
och föreningen är skyldig att betala av investeringen. En medlem med en passiv
anslutning har lika stor del i denna investering som en medlem med en aktiv
anslutning. Medlem med passiv anslutning använder inte nätet varför styrelsen föreslår
att de endast betalar halv avgift.
Service-/nätavgift hos andra föreningar är normalt mellan 50 och 200 kr/månad.
Styrelsen föreslår 100 kr/månad (inkl moms) under 2016 från och med att nätet är
driftsatt. Styrelsen avser följa upp intäkter och kostnader, som hör till denna del, under
året samt om skäl finns föreslå justering av nivån.

