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Föreningen. Haratången Fiberförening ek. för., bildad 2013-04-18, och aktiverade nätet i
april 2015.
Medlemmarna. Vid årets slut hade föreningen ett medlemsantal av 184, samtliga med
skrivna anslutningsavtal.
Styrelsen. Styrelsen har bestått av Thomas Wernersson (ordförande), Katarina Hasselström
(vice ordf.), Maria Persson (sekreterare, som trädde in under året), Mikael Axelsson, Dan
Johansson som ordinarie ledamöter och Mikael Bodén, Sture Johansson och Peter Rosenqvist
som suppleanter.
Styrelsen hade under året hållit 5 protokollförda möten.
Områdesrepresentanter. Under 2017 har föreningens områdesrepresentanter varit styrelsen
behjälpliga om så påkallats.
Hemsida. Magnus Homann har haft ansvar för föreningens hemsida, haratangen.net, där
information kring viktiga händelser i föreningen delgivits.
Övrig information. Nyhetsbrev har skickats till föreningens medlemmar med e-post eller
vanlig postgång. På samma sätt skickas meddelanden om störningar och planerade avbrott.
Ekonomi. Föreningen har under senaste verksamhetsåret inte haft några oväntade utgifter
eller intäkter. Vi känner oss tillfreds med både utdebiteringar och avskrivningsplan, och gör
ett ungefärligt nollresultat. För detaljer hänvisas till föreningens årsredovisning och
revisionsberättelse, den senare upprättad av föreningens valde revisor Thomas Nilsson som
till sin valda suppleant haft Malin Olsson. Redovisningsfirman Stratego har anlitats för
bokföring, fakturering, redovisning och deklaration. Föreningens bank har varit Swedbank
Sjuhärad.
Samarbetspartners. Föreningen har endast viss kontakt i dag med byNet, som också har ett
garantiansvar, samt skyldighet att bevara dokument. Serviceavtal för drift och felsökning
finns med Transtema. Ett avtal för kommunikationsoperatör har vi med Zitius, samt ett
gruppavtal med tjänsteoperatören Com Hem, som sades upp under året, och istället valdes
Telia. Vi har även ett avtal med Skephult Fiber, som har sin anslutningspunkt hos oss.
Akvitet. Föreningen är medlem i Fibersamverkan, vars syfte är att ta till vara på
fiberföreningars intressen, där vi deltagit i informationsmöte.
Styrelsen har haft kontakt med näraliggande fiberföreningar för utbyte av information. Vi kan
nämna att lantmäteriförrättningen gällande ledningsrätt håller på att avslutas.
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