1.

Sundshultfiber ekonomisk förening
Framtiden är här, med eller utan fiber.

Nu finns det bidrag att söka under ett antal år, men det är först till kvarn som gäller.
Bidragsmöjligheterna ser just nu ut så här:
Landsbygsutvecklingsprogrammets stöd för fiberföreningar
EU-stöd
ca 35%
Kommunen
ca 15%
Fiberföreningen ca 50%
Det är en långsiktig investering
Tanken är att man pressar kostnader genom :
En egen arbetsinsats på tre arbetsdagar, kan ske genom att röja för grävmaskin, hämta material gå med grävmaskin, kan man inte själv kan man sätta någon i sitt ställe.
Mark där ledning går upplåts gratis.
Upplägget är det samma som när man på landsbygden i början av 1900-talet byggde ut elnätet, genom ekonomiska föreningar.
byNet hjälper till med projektering av nätet och fram till att ev. byggnation sker så tar de inte ut någon kostnad. Deras förtjänst ligger i att leverera material, slang, fiber etc.
byNet kommer att göra en projektering när föreningen samlat in tillräckligt antal medlemmar, då vet
vi mer var kostnaden hamnar.
byNet förser föreningarna med all den kompetens föreningarna behöver samt tar ansvar för den
specialentreprenad systemet kräver.
Går man med som medlem, har man inte förbundigt sig att delta, man visar genom medlemskapet
sitt intresse för byggnationen. Avtal om detta tecknas när projektering och markupplåtelseavtal har
skett.
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Sundshultfiber ekonomisk förening
Skäl till varför man ska gå med.

2.

Främja nyinflyttning, ge möjlighet att bo kvar.
Behålla/öka företagande.
Skapar möjligheter för lokalt näringsliv att arbeta professionellt med sina kunder.
Distansarbete fungerar med bra bredband, ex. arbeta hemma två dagar på kontoret resten av
veckan.
Utbildning på distans som kan ske genom videokonferenser.
Minskar behovet av resande, möten över nätet, dela filer etc.
Man kommer att få bättre möjlighet att ta del av de tjänster på internet som kräver högre kapacitet ex. YouTube, skicka bilder till framkallning.
Kommunicera med anhöriga – vänner via ex. Skype.
Man kan spara in pengar på telefon, tv och bredband.
Bra TV-mottagning, möjlighet till HD-TV, SVTplay, hyra filmer etc…
Troligen kommer man att spara in pengar på att kunna sköta vissa ärenden själv via internet i
framtiden. Bankärenden, kontakt med myndigheter, vård i hemmet, biljetter, varor, osv.
Fastigheter med fiberanslutning har ett högre värde samt är lättare att sälja.
Turisterna önskar/kräver bredband när de har semester.
Ej väderberoende, driftsäkert.
Framtidssäkert, inget färdas fortare än ljuset, >15 000 000 Mbit/s.
TeliaSonera kommer att successivt lägga ner kopparanslutna telestationer

Vad är alternativen?
ADSL
Otillräcklig kapacitet i en snar framtid max 1-2km kabel av bra
kvalitet krävs för hastigheter >10Mb/s
Beroende av kopparnät, som är ålderstiget.
Känsligt för väderpåverkan. Typ fallande träd, fukt och snö.
Åsknedslag
Trådlöst
Otillräcklig kapacitet och förhållandevis dyrt med dagens teknik.
Känsligt för väderpåverkan.
Delat kapacitet på antalet anslutningar.
Mottagningsförhållanden.
Framtidens teknik (LTE/4G)
Kostsamt att bygga ut på landsbygden
De områden som inte har tillgång till 3G idag kommer inte få tillgång till 4G.
Delad kapacitet på antalet anslutningar.
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3.

Sundshultfiber ekonomisk förening
Hur kan man tjäna på det hela

Exempel på tjänster idag:
Tv
Telefon
Internet

235:-/mån (parabol via Viasat)
145:-/mån (fast telefoni via Telia)
309:-/mån (8 Mbit internet via Telia)

Summa per månad

689:-

Möjlighet att få med fiber:
Tv paket lagom
IP-Telefon
Internet 100/10 Mbit
Service avgift till fiberföreningen
Summa per månad

299:50:349:-

Kostnad för anslutning till fibernätet
Anslutningsavgiften till våran förening är ej fastställt, vad kostnaden blir är bl.a. beroende på
antalet anslutna medlemmar samt bidragsstorleken.
Vanligtvis om man tittar på andra föreningar har det hamnat på mellan 15-30.000:- / fastighet.

VIKTIGT ATT VETA.
Du kan välja att ansluta dig föreningens fibernät, men du behöver ej förbinda dig till att köpa
tjänsterna som föreningen erbjuder.
Endast föreningens Service-avgift på 50:- / månad tillkommer.
Du har då ökat fastighetens värde (schablonvärde 40.000:-)
Väljer du inte att ansluta dig.
Den som väljer att gå med senare kommer att få betala en betydligt högre
summa ca 60.000:Beroende på att anslutningen då ej är bidragsberättigad. Gräv- markjobb, installation blir dyrare.
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Sundshultfiber ekonomisk förening
Medlemsansökan

4.

Jag ansöker om medlemskap i Sundshultfiber ekonomisk förening.
Medlemskapet är inget bindande men visar mitt intresse av att ansluta min fastighet till fibernätet.
(Bindande beställning görs på separat blankett efter beslut om projektets genomförande.)
Jag har tagit del av föreningens stadgar och är beredd att så långt möjligt stödja och underlätta
genomförandet av projektet. Medlemsinsatsen är 100 kronor samt medlemsavgiften 200 kronor /
kalenderår.
Inbetalning görs till BG 786-4655, skriv namn och personnummer som meddelande.

Fastighetsbeteckning:
Personnummer:
Namn:
Adress:
Postadress:
e-postadress:
Telefon hem/arb:
Mobiltelefon:
Kontaktperson:
Ovanstående uppgifter kommer att registreras, lagras och användas i projektet i enlighet med
lagen om användning och lagring av personuppgifter (PUL).

Ort:
Datum:

Fastighetsägares underskrift

Ansökan lämnas till styrelsen för Sundshultfiber EF, eller skickas till nedanstående adress
Sundshultfiber EF
c/o Åke Johansson
Remne 5
455 97 Dingle
info@sundshultfiber.se
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Stadgar för Sundshultfiber ekonomisk förening.
§§ 1 – 23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2011-07-28.
§ 1 FIRMA
Föreningens namn är Sundshultfiber ekonomisk förening (EF)
§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband
för bl a data- och telekommunikation och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet.
Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.
§ 3 FÖRENINGENS SÄTE
Föreningen har sitt säte i Tanums Kommun.
§ 4 MEDLEMSKAP
Till medlem kan antas en sökande som äger fastighet inom föreningens verksamhetsområde, som utgörs av bygderna runt södra Bullaren med omnejd, och som
kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av
delägarna vara formell medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär.
Ansökan om inträde prövas av styrelsen.
§ 5 MEDLEMS ÅLIGGANDE
Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna via bankgiro samt även i övrigt följa föreningens
stadgar och beslut.
§ 6 INSATS
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om 100 SEK per av medlemmen inom verksamhetsområdet ägd och ansluten fastighet. Insatsen skall
betalas in på föreningens bankgiro. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.
Med ansluten fastighet menas fastighet som planeras att bli eller är ansluten eller förberedd för anslutning till föreningens nätverk.
§ 7 ÅRSAVGIFT
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift 200 SEK via bankgiro. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.
§ 8 ÖVRIGA AVGIFTER
För utnyttjande av föreningens tjänster skall avgift utgå. Avgiften för de olika tjänster föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som utnyttjar tjänsten och föreningen.
§ 9 UTESLUTNING
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.
§ 10 AVGÅNG
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde
ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut.
§ 11 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter, med lägst 0 och högst 0 suppleanter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två år, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år. Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsesuppleanter har rätt att närvara vid styrelsemöte.
§ 12 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.
§ 13 REVISORER
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas lägst en och högst två revisorer och högst en revisorsuppleant fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.
§ 14 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.
§ 15 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.
§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juli månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringspersoner.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
10. Budget.
11. Medlemsavgift och andra avgifter.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Val av revisorer och revisorssuppleant.
14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.
§ 17 RÖSTRÄTT
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 6 dock maximalt 10 röster.
§ 18 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie
föreningsstämma samt senast en vecka före extra föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om
detta genom brev. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas.
§ 19 VINSTFÖRDELNING
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning
eller fonderas.
§ 20 UPPLÖSNING
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt §6.
§ 21 STADGEÄNDRING
Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.
§22 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.
Extra föreningsstämma kan utlysas, förutom av styrelsen, då det av behandling för uppgivet ärende skriftligen påfordras av revisor eller minst 10 % av föreningens
medlemmar.
§ 23 ÖVRIGT
I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar, SFS 1987:667
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