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Förvaltningsb erättels e

Styrelsen för Hyssna Fibet ekonomisk förening får härmed lämna redovisning för förvaltningen
under räkenskapså rct 20 1, 4 -0 1 -0 1 - 20 7 4-1,2-3 1 .

Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att ftämja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett lokalt
fibernät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data-och telekommunikation. Föreningen
kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna trafiktlänster, exempelvis så kaliade bred-
bandstjänster och telefon.

Verksamhet
Vår fortsatta projektering av fibernätethar under 2014 pÄglats av oklarheter kring och väntan på
nya villkor för stöd till byggnation av bredband. Stödet ingår i det så kallade Landsbygdsprogrammet
och är beroende av såväl gemensamma villkor inom EU som av nationella tillämpningsregler. I sep-
tember blev det på nytt möjligt att ansöka om stöd, och vår ansökan registrerades på Länsstyrelsen i
mitten på oktober.

Styrelsen hat under äretlagt ner mycket arbete på att mer i detalj se över ledningsdragningen. FIär-
vidlag måste hänsyn tas till bland annat registrerade fornminnen och naturvärden.

Efter genomförd upphandling, enligt reglerna för offendig upphandling, med anbudsförfarande be-
slöt föreningen under hösten att aflta L S Entreprenad, Hajom, som entreprenör för schaktningsar-
betet av kanalisationen, och Styrud Ingenjörsfrrma AB, Sävedalen, som entreprenör för arbetet med
tryckning och borming.

Den 1 oktober samlade vi för genomgång ett tjugotal medlemmar som är intresserade av arthjälpa
till som "omtådesanvariga" vid byggnationen av nätet. Tillsammans med Hyssna LRF-avdelning
anordnades den 20 november ett informadonsmöte för markägare. Medverkade gjorde Erik Eve-
stram från LRF Västra Götaland. Av de ca 45 närvarande var det 37 berörda markägare.

För att spara kostnader har vi under 201,4 samfödagt slang/rör för fiber ihop med flera andra arbe-
ten. Vi har fätt slang nedgrävd tillsammans med Marks kommun efter nya avloppsledningen, utefter
en bit av Ryavägen och en sträcka av Lockövägen. Vattenfall lade i samband med ledningsarbete i
Bonared och Lockö med slang åt oss. Vi fick även med slang när Trafikverket byggde de nya gång-
och cykelvägarna utefter Bollebygds- och Hålsjövägen. Som resr.rltat av samförläggningarna kan man
nu se ett femtontal kopplingsskäp för fiber uppsatta samt ett antal slangändar som tillhör föreningen

Under ärethar vi fortsatt att informera om föreningen och dess syfte samt att rekrytera medlemmar.

Medlemmar
Antal medlemmar var vid årets slut 462. Under ärethar 65 nya medlemmar gått med i föreningen
och 15 har gått ur. Antalet medlemmar har således ökat med 50. Vid årets slut fanns önskemål om
att ansluta totalt 479 fastigheter. På ett tjugotal av dessa finns det önskemål om en eller flera extra
anslutningar.



Föreningsstämma
Föreningens ordinarie årsstämma den B maj samlade ca 120 personer. Av dessa var 100 registrerade
medlemmar. Ytterligare 20 medlemmar företräddes genom fullmakter. Utöver stadgeenliga ärenden
informerade styrelsen om arbetet för det planerade fibernätet. Åk.1rnssorr, ordförande i Tärby
I(omlösa Finnekumla fiberförening, meverkade och berättade om erfarenheter från deras förening.

Sammanträden
Styrelsen hade under fuet 1,4 protokollförda sammanträden.

Förslag till vinstdisposition
Till föreningsstämmans förfogande står följ ande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel 67 718,46
Årets resultat - 6 604.06

61. 11,4,40 kr

Styrelsen föreslår följande disposition:
I ny räkning balanseras 6L 1,14,40 kt

Resultat och ställning
Resultat av föreningens verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång fnmgär av efterföl-

iande resultat- och balansräkning med bokslutskomm efltatet.

RESULTATRIIKNING aOL4-OL-OL - 2OL4-L2-3L

INTÅKTER
Årsavgift
Övdg intäkt
SUMMA INTÄKTER

KOSTNADER
Förtäring medlemsmöten
Lokalhyra
Annonser o reklamplakat
Programvaror o IT-tjänster
Kontorsmaterial
Trycksaker
Porto
Företagsförsäkring
I(ostnadsersättningar Not
Administrativa avg

SUMMA KOSTNADER

Ränteintäkt

ÅnBTs RESULTAT

2014

13 000,00
2 595,25

2013

g2 400,00

t5 595,25

-1 516,63

-1 150,00

-1.396,94
-5 678,40
-1.846,37

-7 091,,20

-2721,,00
-3 000,00

-1 493.00

82 400,00

-608,36
-1 000,00
-1163,70
-4 500,00
-3 292,70

-603,91
-3 687,25

-20,00

-25 893,54

3 694,23

-14 875,92

1,94,38

-6 604,06 67 718,46



BAI-ANSRIIKNING 2014-12-31

TILLGÅNGAR
Anlägningstillgångar
Samförläggning op to slang
Summa anläggningstil I gångar

O m s ä tt n i ngs t i I lgå nga r
I(ortfristiga fo dringar
I{undfordringar
Skattekonto
Momsfordran Skatteverket
Summa omsättningstillgångar

Kassa och bank
Företagskonto Swedbank
Sparkonto företag Swedbank
Summa kassa och bank

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital Not 3

Bundet eget kapita/
Insatskapital medlemmar
Första insats vid avtal

Summa insatskapital
E fterskänkta medlemsinsatser

t-itt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital

Kortftistiga skuldet
Övr uppl kostn o förutb int
Summa kortfristiga skulder

SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

20L4-12-31 20t3-12-31

47 0s0.00
47 050,00 0,00

17 944,00

7 225,00

7 085,20

0,00

3 407,59

26 254,20

4 01.9,37

3 407,59

1248,49
t 424 369.23 109 989,38
1 428 388,60

150'1.692,80

111 237,87

tt4 645,46

46 200,00 41200,00
1 386 000,00 0,00
1,432200,00

400,00

67 71.8,46

-6 604,06

41.200,00

0,00

0,00
67 71.8,46

1 493 71.4,40 108 918,46

7 978,40 5 727,00
7 978,40

1501692,80

Inga
Inga

5 727,00

tt4 645,46

Inga
Inga



TILI,/IGGSUPPLYSNINGAR

Belopp anges i kronor om inte annat anges.

Redovisningspdncipet
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna tåd.

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

NOTER

Not 1 Arvoden och kostnadsetsättning
Inga arvoden har utgått. Generella kostnadsersättningar om vardera 1 000 kr har utgått

till ordförande, sekreterare och kassör.

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

Not 3 Fötändring av eget kapital
Insats- Efterskänkta Balanserad Åt.ts
kapital insatser vinst resultat

Belopp vid årets ingång 47 200,00

Inbetalt under året 1 398 500,00

67 71.8,46

67 71,8,46 -67 778,46

-6 604,06

Utbetalt under året

Överfört
Vinstdisposition. enl. be-

slut av årsstämma
Årets resultat

-7 100,00

-400,00 400,00

Belopp vid årets utgång 1. 432 200,00 400,00 67 778,46 -6 604,06
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Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har lämnats den

I(arin Mörk Cadsson Micael Carlsson


