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Styrelsen avger följande årsredovisning. 
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Förvaltningsberättelse 

 

Information om verksamheten 

Information om verksamheten 

Sätila Fiber Ekonomisk Förening har under 2015 arbetat för att öka antalet medlemmar i 

föreningen, dels genom direkt kontakt med icke medlemmar, men även genom att lyfta 

medvetenheten om projektets storlek via utsättande av så kallade mäklarskyltar (”Medlem! 

Sätila Fiber”) hos de hushåll som är medlemmar. Medlemsantalet har på grund av dessa 

insatser ökat med cirka 40 %. Styrelsen har under året även arbetat med att rekrytera 

områdesrepresentanter och tillsammans med dessa gått igenom projekteringskartor och 

uppdaterat dessa efter medlemmars, markägares och övriga intressenters åsikter och tankar. 

Okulär genomgång av tänkt projektering har gjorts i stora delar av området, för att samla 

information kring markens beskaffenhet och lämplighet att förlägga kanalisation för vårt 

kommande fibernät. Styrelsen har även sökt tillstånd hos Länsstyrelsen och Trafikverket, för 

området mot Fjärås. Av de sex delområden som fibernätet för nuvarande är uppdelat i, är 

området mot Fjärås så gott som klart för grävstart. Förutom detta har dessutom stora 

genomgångar av medlemsregister gjorts, för att säkerställa att fastighetsbeteckningar stämmer 

överens med utfästa punkter på projekteringskartan.  

Under föregående år har medlemmarna betalat in totalt 7 000 kr av insatsen. 

 

Styrelsen har haft 15 styrelsemöten under 2015. 
Representanter från styrelsen har också medverkat på informationsmöten som andra 
fiberföreningar, regionen och kommunen anordnat 

 
Medlemsavgiften är 200 kronor för år 2015  

Medlemsavgiften för nya medlemmar som gick med under december 2015 
gäller även 2016. 
 

Förslag till vinstdisposition 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Årets vinst 70 026 kronor  
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 70 026 kronor  
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Noter 

 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Företagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd. 
 

Intäkter 

Intäkter avser 653 medlemmarnas årsavgifter om vardera 200 kronor. 
Ränta i bank på eget kapital 3 322 kronor 

 
 

Fordringar 

Fordran på staten för moms med 1 381 kronor 
Fordran upptas till det belopp som beräknas bli betalda under 2016 

 
 

Not 2 Erhållna bidrag 

Sätila Fiber EK har ansökt om bidrag från länsstyrelsen i Västra Götalands län 

 

 

Not 3 Eget kapital 

2014 balanserad vinst       26 353 kronor  
 
Medlemsavgift     130 600 kronor 

 
Fritt eget kapital vid årets början  2 612 460  kronor 

 
Insatskapital    3 905 500 kronor 
 

Fritt eget kapital vid årets slut  3 931 853 kronor 
 

Årets resultat             70 026 kronor 
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Linus Nordling, Maria Blixt, Gull-Britt Brunander Stig Lindberg, 
Patrik Sjölund, Jonatan Åkerlind, Lisbeth Gartman, Krister Österlund. 
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