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Protokoll styrelsemöte Skogsbo Fiber Ekonomisk förening 17 juni 2014 
 
Närvarande:   
Tomas Svedberg, Lasse Eriksson, Stefan Olivesten, Kent Ahlenius, Fredrik Spennare 
 

1. Mötets öppnande 
Tomas hälsade alla välkomna och öppnade mötet genom att presentera alla 
styrelsemedlemmar eftersom det var den nya styrelsens första möte. 
 

2. Rapporter 
Tomas gav en överblick över fiberutbyggnaden totalt i Avesta och specifikt för SFEF. 
Generellt kan sägas att det pågår en febril aktivitet vad gäller detta i kommunen. 
Aktuella projekt för SFEF: 

 Rutbo 2  färdigbyggt  47 fastigheter 

 Grytnäs Gärde färdigt 30/6  207 

 Rutbo 3  klart v 29  44 

 Rutbo 1  byggs v 28-32 65 

 Nordanö  klart sept-okt  79 

 Skogsbo Mitt start Q3  70 
Det blir i dagsläget totalt 512 fastigheter som har skrivit anslutningsavtal. 
 
Områden som är på gång för SFEF: 

 Högbo  infomöten augusti 170 fastigheter totalt 

 Månsbo Backe   10 fastigheter totalt 

 Gubbmossen intresserade 

 Kyrkbyn. Svenska kyrkan drar fram fiber till 4 enheter i Grytnäs Kyrkby. Det 
har lett till ett samarbete med SFEF så att de boende där erbjuds att installera 
fiber. 

 
Tomas redogjorde för en intressant iakttagelse: i Skogsbo ligger anslutningsgraden 
på 70-80% och motsvarande siffra för övriga områden är cirka  50%. Saken har 
diskuterats men ingen specifik orsak har hittats utan det är förmodligen multifaktorellt. 
 
 

3. Ekonomi 
Tomas lotsade oss genombalans- och resultatrapport (se bil.). 
Resultatet för 2013 blev +5.600:- som vi får skatta för. 
 
Kostnaden för Rutbo 2 blev inte 18.900:- som kalkylerat. Slutsumman blev 17.400:-
/fastighet. Pengar finns reserverade för en återbetalning på 1.000:-/fastighet. 
 

a. Administration av SFEF 
Det finns två problem med att administrera SFEF: 

 En vinstsituation där skatt måste betalas 

 Stor administrativ börda 
 
 
 
Målet för SFEF är att nå ett medlemsantal över 1000 medlemmar. Detta 
antal medför en stark förening men också ett stort administrativt arbete. 



 

Förfrågan har gjorts till två revisionsbyråer om att sköta det administrativa 
arbetet för SFEF räkning men förfrågan faller på ointresse för uppdraget 
eller för stor kostnad (upp till 100.000;./år). 
 
Då har en förfrågan ställts till Web-it och de är villiga att ta åt sig uppdraget. 
När frågan diskuterades lämnade Tomas styrelserummet på grund av jäv. 
Övriga styrelsemedlemmar var helt eniga om denna lösning. 
Kostnad: 
6 kronor/fastighet/månad. Dessa pengar tas från kassörens  
7 kr/fastighet/månad och ordföranden avstår 2 kr/fastighet/mån. 
Beslut: Web-it får uppdraget att sköta administrationen åt SFEF. Ett beslut 
som togs när Tomas Svedberg lämnat styrelserummet. 
 
Ett tillskott till kassan blir när SFEF passerar 300 medlemmar. Då kommer 
våra leverantörskostnader att minska med ca 10 kr per månad och medlem. 
Dessa pengar kommer att användas för föreningens administration. 
 

4. Firmateckning 
Beslutades att föreningens firma skall tecknas av kassören Stefan Olivesten och 
ordförande Tomas Svedberg  var för sig.  Beslutades att föreningens bankkonto i 
Södra Dalarnas Sparbank skall tecknas var för sig av kassören och ordföranden. 
 

5. Övriga frågor  
Frågan om faktureringsintervall till medlemmarna diskuterades. Nuvarande intervall 
är kvartalsvis. Styrelsens beslut blev att ändra denna intervall till halvårsvis. 
Faktureringen sker nu via e-postfaktura resp. pappersfaktura i brevlådan till de som 
så önskat. Denna faktura delas ut av områdesansvarig. 
Tomas fick i uppdrag att utreda möjligheterna och kostnaderna för autogiro och detta 
redovisas på nästa styrelsemöte. 
 
En sista fråga som diskuterades var tillkommande hushåll efter att projektet är slutfört 
på ett område.  
Beslut: principen är att de som önskar ansluta sig i efterhand gör det till den faktiska 
kostnaden med en minimikostnad på 25.000:-. 

 
6. Mötet avslutades 

 
 
Vid protokollet 
 
   
Lasse Eriksson 
Sekreterare 
 
 
Justeras (utom punkt 3a)         Justeras (punkt 3a) 
  

              
            Tomas Svedberg   Kent Ahlenius 
             Ordförande   Styrelseledamot 


