Haratången Fiberförening ekonomisk förening
Årsberättelse 2019
Föreningen. Haratången Fiberförening ek. för., bildad 2013-04-18, och aktiverade nätet i april
2015.
Medlemmarna. Vid årets slut hade föreningen ett medlemsantal av 191, samtliga med skrivna
anslutningsavtal. Totalt är det 212 anslutningar.
Styrelsen. Styrelsen har bestått av Mikael Axelsson (ordförande), Katarina Hasselström (vice
ordf.), Maria Persson (sekreterare), Thomas Wernersson, Fredrik Johnson som ordinarie leldamöter
och Mikael Bodén, Sture Johansson, Peter Rosenqvist och Johan Söderlöv som suppleanter.
Styrelsen har under året hållit 3 protokollförda möten varav 1 telefonmöte.
Information till medlemmar.
Hemsida. Magnus Homann har haft ansvar för föreningens hemsida, haratangen.net, där
information kring viktiga händelser i föreningen delgivits.
För information till medlemmarna i övrigt har brev, mail, sms och telefon använts.
Ekonomi. Föreningens ekonomi ser bra ut, Vi ser, att vi återhämtar jämfört med förra året. Då fick
vi något högre kostnader beträffande Lantmäteri förrättning, den senare är nu avslutad.
För detaljer beträffande föreningens ekonomi hänvisas till årsredovisning och revisionsberättelse,
den senare upprättad av föreningens valde revisor Thomas Nilsson som till sin valda suppleant haft
Malin Olsson. Epok (Ekonomisk Planering & Kontroll) har anlitats för bokföring, fakturering,
redovisning och deklaration. Föreningens bank har varit Swedbank Sjuhärad.
Samarbetspartners. Föreningen har byNet som partner,och de tillhandahåller dokumentation och
har ett garantiansvar, samt skyldighet att bevara dokument. Serviceavtal för drift och felsökning har
vi med Transtema. Ett avtal för kommunikationsoperatör har vi med Zitius, samt ett gruppavtal med
tjänsteoperatören Telia. Vi har även ett avtal med Skephult Fiber, som har sin anslutningspunkt hos
oss.
Aktivitet. Föreningen är medlem i Fibersamverkan, vars syfte är att ta till vara på fiberföreningars
intressen, Styrelsen har medverkat på ett möte som kommunen sammankallat till, mötets syfte var
att träffas och utbyta kunskap och även vad kommunen kan göra för fiberföreningarna.
Under året har föreningen anslutit 1 ny fastighet, denna med två anslutningar, samt i två sedan
tidigare anslutna fastigheter utökat med ytterligare 11 anslutningar.
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