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Fö rvaltn in gsbe rättelse

Styrelsen för Hyssna Fiber ekonomisk förening får härmed lamna redovisning för förvalt-
ningen under räkenskap s äret 201,3 -03 -04 - 201,3 -1,2-31,.

Föreningen bildas
Den 28 januaÅ201.3 anordnade HyssnaByalag ett informationsmöte om bredband via fiber i
bygdegåtden. De ca90 näwarande v^t er:;.ga om att ett fibernät borde byggas i Hyssna. En
arbetsgrupp bildades för att gå vidare med frågan. Vid ytterligare ett möte i bygdegården den
4 mars bildades Hyssna Fiber ekonomisk förening. Stadgar antogs och en styrelse valdes.
Den 27 mars 201.3 registrerades föreningen på Bolagsvetket.

Föreningen har till ändamål att framja medlemmarnas ekonomiska intressen geflom attvia
ett lokalt fibernät för bredband, Ledningsnätet, tillhandahålla medlemrnarna nätkapacitet för
bl.a. data-och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla
medlemmarna tafiktlanster, exempelvis så kallade bredbandstjänster och telefon, samt bed-
rwa annan sammanhängande och förenlig verksamhet.

Verksamhet
Arbetet under 201.3 har till stor del bestått av att informera om föreningen och dess syfte
samt att rekrytera medlemmar. En del av denna verksamhet har finansierats med en Lokal
utvecklingscheck frän Leader S juhärad med Hys sn a By alag som p ro j ek tägare.

Efter genomförd upphandling, enligt reglerna för offentlig upphandling, med anbudsförfa-
rande skrev föreningen undet sommaren avtal med byNet som systemleverantör för före-
ningens fibernät. byNet, hjälper oss med bland annat projektering och ekonomiska kalkyler
för byggnationen. I kalkylberäkningarna undet hösten såg vi hur den kommande anslut-
ningskostnaden per fastighet sjönk allteftersom vi rapporterade in fler medlemmar. Under
hösten förde vi diskussioner med Marks I(ommun, Sandhs Entteptenad och Vattenfall för
förläggning av slang för vårt nät i schaktet för avloppsledningen utefter vag 1,56 i Bonared.
Detta hat resulterat I att föreningen fätt ca 900 m slang nedgrävd i början av 201.4. Med Vat-
tenfall kommer diskussionerna om samförläggning att återupptas under 201,4.

Medlemmar
Åntal medlemmar var vid årets slut 41.2 varav en handfull vill ansluta två fastigheter till fi-
betnätet.

Extrastämma
Vid en extrastämma den 9 december presenterades den då senaste kalkylen för byggnation
av ett fibernät i Hyssna med omnejd. Iftlkylen bygger pä 428 anslutningar. I(ostnaden per



fastighet/huvudanslutning blir enligt kalkylen ca 16 000 kr. Stämman samlade ca230 perso-
ner. Dessa beslutade enhälligt att vi skall gå vidare med planerna pä att byggu ett fibernät.

Sammanträden
Styrelsen hade under fuet1.4 protokollförda sammanträden. Sammanträdet i augusti hölls i
Roasjö bygdegård. Förutom sedvanliga ärenden fick vi ta del av erfarenheter från Roasjö
fiberförening och studera en del av deras tekniska utrustning.

Förslag till vinstdisposition
Till förenings stämman s förfogande står följ ande vinstmedel:
Årets ,rinst 67 71.8,46 kr

Styrelsen foreslår föli ande disp osition:
I ny räkning balansera s 67 71,8,46 kr

Resultat och ställning
Resultat av föreningens verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgär av
efterföljande resultat- och balansräkning med bokslutskommentarer.

RESULTATNÅrcVINC

INTÅKTER
Årsavgift
SUMMA INTÄKTER

KOSTNADER
Fika extra stämma
Lokalhyra
Reklamplakat
ADB-tjänster, upphandling
I(ontorsmaterial
Trycksaker
Porto
Ådministratva avg
SUMMA KOSTNADER

Ränteintäkt

ÄnBTs RESULTAT

2013 -03 -0 4 - 2073 -12-3L

82 400,00
g2 400,00

-608,36
-1 000,00
-1 163,70
-4 500,00
-3 292,70

-603,91,

-3 687,25

-20,00
-14 875,92

1,94,39

67 718,46



BALANSRÄKNING 2OI3 -12-37

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Ko rtfri s tiga fo dri nga r
Momsfordran Skatteverket
Summa omsättningstil lgångat

Kassa och bank

Företagskonto Swedbank
Sparkonto företag Swedbank

Summa kassa och bank

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL O SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Insatskapital medlemmat

Fritt eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Övr uppl kostn o förutb int
Summa kortfristiga skulder

SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelset

3 407,59

3 407,59

1,248,49
109 989.38

111 237,87

\14 645,46

41,200,00

67 718,46
1,08 91,8,46

5 727.00

5 727,00

tt4 645,46

Inga
Inga



TILlÄGGSUPPLYSNINGAR

Belopp aflges i kronor om inte aflnat anges.

Redovisningsprincipe r
Årsredovisningen har upptättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens all-
männa råd.

Fodringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas bli betalda.

NOTER

Not 1 Arvoden och kostnadsersättning
Inga arvoden och generella kostnadsersättningar har utgått.

Not 2 Personalkostnader
Föreningen har under året inte haft någon anställd personal.

Not 3 Förändring av eget kapital
Insatskapital

Belopp vid årets ingång 0

Inbetalt under året 41, 200
Årets resultat

Årets resultat
0

67 71,8

Belopp vid årets utgäng 41,200 67 71,8
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REVISORPÄTECKNING

Vår revision sb etättels e b etåff ande denna årsredovisning

I{arin Mörk Cadsson

Styrelseledamot



Revisionsberättelse

till Årsmötet i Hyssna Fiber ekonomisk förening

Orga n isatio ns nr 7 69626-1242

Vi har granskat årsbokslutet, bokföringen samt styrelsens förvaltning för 2013 i Hyssna Fiber

ekonomisk förening. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och

förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår

revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Revisionen innefattar att granska ett urval av

underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.

I revisionen ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att

bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och

förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har

handlat i strid med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut.

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer

resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar resultatet enligt förslaget i

verksamhetsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Hyssna den 2 maj 2014
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