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Program
 Stämmoförhandlingar inklusive en mindre stadgeändring
samt information 

 Kaffe/te och kaka

 Lägesinformation och planen framåt, MittOrust
 Information om installationen i hemmet, repr från Zitius
 Information om gruppavtal, Mathias Larsson Telia

 Frågor och svar...

MittOrust Fiber
Ekonomisk förening
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 Dagordning: 
1. Mötets öppnande. 

2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 

3. Godkännande av röstlängden. 

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 

6. Fastställande av dagordningen. 

7. Verksamhetsberättelse. 

8. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 

9. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om 

disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

11. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 

12. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 

13. Val av ordförande. 

14. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 

15. Val av revisorer. 

16. Val av valberedning. 

17. Stadgeändringar kring § 16 Ordinarie Föreningsstämma

18. Verksamhetsplan. 

19. Övriga ärenden. 

20. Mötets avslutande.

MittOrust Fiber
Ekonomisk förening
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Inbjudan via e-post 16:e maj och per brev till de utan e-post 18:e maj,
vägskyltarna upp 26:e maj 

Ref stadgarna: Kallelse tidigast fyra veckor före och senast två veckor före
 ordinarie föreningsstämma.

 

Årsstämma MittOrust Fiberförening 
Välkomna till årsstämma 2018 måndag 4:e juni kl. 18:30 

Kyrkans hus, Södra Strandvägen 15 Henån
Bjud gärna med grannar som ännu inte blivit medlemmar,

de har inte fått kallelsen. 
Vi bjuder också på fika!

Representanter från Zitius och Telia informerar om
installationen i hemmet samt vårt gruppavtal.  

MittOrust Fiber
Ekonomisk förening
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 Verksamhetsberättelse för 2017 sid 1

Allmänt om verksamheten
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget 
kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. Data- och telekommunikation.
Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna renodlade trafiktjänster, exempelvis
bredband och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret
Under året har val av entreprenörer för byggnation av vårt fibernät (Bjarne Rutgersson AB, 
Bananborrning i Väst AB, AT Installation AB/Rala Infratek AB) slutförts. Även valet av 
”kommunikationsoperatör” (Zitius AB) har slutförts tillsammans med Långelanda och Askerö-Säckebäck fiber.
Vår gräventreprenör startade ”kanalisationsarbetet” i augusti utifrån grovprojektering och med
fibermaterial som levererats i största möjliga partier. Första området var sydväst om och ut ur Henån med
fortsättning österut samt Kalseröd västra. Vid årsskiftet hade ca ¼-del av kanalisationen färdigställts.
Avtal med markägare tecknades-tecknas successivt.
Thomas Ivarsson har varit ordförande, Claes Bengtström sekreterare och Nancy Olsson kassör. 
Övriga ledamöter i styrelsen, Magnus Nadén, Örjan Karlsson, Reidar Johansson, Richard Eriksson, 
och Ulf Johansson. 
Suppleanter har varit Niklas Johansson, Sonny Antonsson och Elsa Bengtström.

Under perioden har 10 protokollförda styrelsemöten hållits samt ett antal arbetsmöten.
Föreningen har varit representerade vid ett flertal nätverksträffar med andra fiberföreningar,
kommunen och länsstyrelsen.

MittOrust Fiber
Ekonomisk förening
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Verksamhetsberättelse för 2017 sid 2

Föreningen har arbetat vidare med medlemsvärvning och hade 2017-12-31 259st medlemmar
Föreningen har en hemsida www.mittorust.se

Väsentliga händelser efter verksamhetsåret
”Kanalisationsarbetet” har fortsatt och vid månadsskiftet april-maj var drygt hälften av nätet 
färdigbyggt.
Mitten maj startade ”blåsning” av fiber i huvudstammarna för att successivt övergå till mellan
kopplingsskåp och slutligen ut till hushållen.

Styrelsen tackar de som ställt upp för föreningen.

MittOrust Fiber
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Årsredovisning 2017
MittOrust Fiber

Ekonomisk förening



2018-06-04 8

Redovisning av vid 2017 års stämma taget beslut att tilldela 
styrelsen 33.150kr (rest från 2016) att fördela fram tills nästa årsmöte.

- Arvoden styrelsemöten helår 2017 (2016) 4.250kr (4.150kr)
500kr / 300kr / 100kr  resp 250kr / 100kr / 50kr

- Markägarkontakter, markavtal, kartor mm 2017 (2016) 6.000kr (i proj. 50.000kr)
40kr/tim redovisad tid i regel ingen ersättn. för resor etc

- Medlemsregister, anslutn.avtal, ledn.koll mm 2017 (2016) 12.500kr
                                                                         (13.200kr)

- Bokföring, fakturering 2017 (2016)  12.500kr

Summa exkl arb.giv.avg 2017 (2016) 35.250kr (17.350kr)

MittOrust Fiber
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Årsredovisning 2017
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Revisionsberättelse …
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Årsredovisning 2017
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Arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Arvoden ca 5000kr

Medlemsavgift
Nytillkommande 200kr + 100kr insats per anmäld fastighet

Medlemsavgift 2018 förslag 200kr

Nästa fakturering 4.000kr slutfakturering hösten-vintern 2018

MittOrust Fiber
Ekonomisk förening
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Stadgeändringar, förslag sid 1

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska
följande ärenden behandlas:

1.   Mötets öppnande
2.   Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
3.   Godkännande av röstlängden.
4.   Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5.   Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6.   Fastställande av dagordningen.
7.   Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelsen. (tillägg)
8.   Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets
      vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9.   Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
11. Propositioner som ska tas upp på föreningsstämma. (ny punkt)
12. Motioner som ska tas upp på föreningsstämma. (ny punkt)
13. Verksamhetsplan. (ny punkt)
14. Beslut om medlems årsavgift och andra avgifter. (korrigering och kursiv text stryks)
15. Val av ordförande
16. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
17. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
18. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
19. Övriga frågor ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar,
 och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman. (korrigering och kursiv text stryks)
20. Mötets avslutande

MittOrust Fiber
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Stadgeändringar, förslag sid 2

§ 17 MOTIONER (ny punkt)
Ärende som medlem önskar hänskjuta till årsstämma skall skriftligen anmälas till styrelsen
senast sex veckor före stämman.

MittOrust Fiber
Ekonomisk förening
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Lägesinformation
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MittOrust Fiber
Ekonomisk förening

”Områdeskarta”

 Röda områden ”grävda”
 Blåa grävs inom kort
 Gröna vid Önne och i 
nordväst grävs fram till
sommaren-hösten
 Gröna söderut grävs
samordnat med Ellevio
till sommaren-hösten
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Medlemsläget – möjliga fastigheter

 Medlemmar idag 270st fördelat på 313 fastigheter
varav året runt 271st, delårs 31st samt företag 11st

 Vid projektets avslut skall min 286st året runt hushåll kunna få fiber
ref bidragsansökan och min 225st året runt hushåll vara anslutna

MittOrust Fiber
Ekonomisk förening
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Ekonomi

Inför grävstart och under byggnationen:
På årstämman 2015-02-28 beslutade vi gå vidare med arbetet att bygga
fibernät i vårt område med ett tak på 19.000 kronor per anslutning.
Med dagens anslutningsgrad samt bedömningen om fler inför grävstarten
samt möjligheterna med samförläggning ihop med det kommunala
stamnätet och med Ellevio räknar vi fortfarande med att gå under ”takkostnaden”.

OBS vårt (styrelsens) förslag är att anslutn.kostnad 19.000kr gäller fram tills
 grävmaskin passerar fastighet, tomt etc. därefter tillkommer kostnader för
återetablering, materialflytt etc etc

I denna kostnad (kapitalinsatsen) ingår förläggning och material fram till
tomtgräns samt material på tomten (fiber) och i huset (mediaomvandlare)
MEN inte förläggning på egen tomt, håltagning i hus samt el till media-
omvandlaren (se Anslutningsavtal).

MittOrust Fiber
Ekonomisk förening
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Tidplan

- Anslutnings- och markupplåtelseavtal   pågår 80%
- Grovprojektering underlag sträckn.underlag mha Rala successivt
- Grävning 14:e aug -17 tills…
- Installation (fiberblåsning mm) start 15:e maj -18 tills...
 - ”Tändning” första delområdet av tre     prel augusti…

MittOrust Fiber
Ekonomisk förening
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GDPR

Dataskyddsförordningen, allmänna dataskyddsförordningen, DSF eller GDPR
efter engelskans General Data Protection Regulation,

 är en europeisk förordning med syftet att stärka och harmonisera skyddet för levande,
 fysiska personer inom Europeiska unionen vid hantering av personuppgifter.

Förordningen antogs den 27 april 2016 och började gälla fullt ut den 25 maj 2018.
Den ersatte då PUL.

MittOrust fiber kommer dels 
- att göra en kartläggning av vilka personuppgifter som behövs för att upprätthålla 

medlemsregister mm samt vilka företag som föreningen anlitat för olika
ändamål som exempel RALA, AT-inst. Zitius, Telia… och teckna avtal med dessa

 ”personuppgiftsbiträdesavtal”
- att på hemsidan lägga en policy hur föreningen hanterar personuppgifter

användning, borttagning när inaktuella mm mm

MittOrust Fiber
Ekonomisk förening
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Hjälp med grävning och installation

Grävning på tomt (ROT-avdrag berättigat)

Bjarne Rutgersson AB , bjarne@jordvarme.se

Installation i hemmet (RUT-avdrag berättigat)

Ljud & Bildcenter, http://www.ljudbildcenter.se/mittorustfiber

VFEL Tele Data El AB, joakim.dahlgren@vfel.com

Pelle Wilson Ljud-Bild-Data, info@pellewilson.se

Gunnarsbo Elteknik AB, inf@gunnarsboelteknik.se

MittOrust Fiber
Ekonomisk förening
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Information Zitius
….

MittOrust Fiber
Ekonomisk förening
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Information TELIA gruppavtal mm
….

MittOrust Fiber
Ekonomisk förening

+         MittOrust kostnad för drift och 
underhåll på 100kr dvs totalt ca 349kr/mån
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