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Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativ
fiberanslutning för bl.a. data- och telekommunikation.

Fakta i korthet
Den ekonomiska föreningen består av 122 fastighetsägare som äger ett kommunikationsnät på 32
kilometer till 144 abonnenter. Föreningen bildades 2012 och har 131 röstberättigade medlemmar.

Verksamhet
Sedan 2013 befinner sig föreningen i en förvaltningsfas. Förvaltningsfasen handlar bland annat om
att ha tidig kontakt med nyinflyttade och informera, hjälpa och skriva avtal med dem och välkomna
dem till Dalhem och fiberföreningen. Styrelsen har även arbetat med bland annat ledningsrätten,
krav på dokumentation i relation till Post- och Telestyrelsen mm men också framåtsiktande frågor.
Styrelsen har haft 6 protokollförda styrelsesammanträden under året. Utöver dessa sammanträden
har styrelsens ledamöter samlats för att ha 2 arbetsmöten.
Ett kapital motsvarande över 1000 tkr finns på föreningens konto. Styrelsen har fattat beslut om att
en buffert på minst 500 tkr ska finnas i den ekonomiska föreningen. Övrigt kapital skall återbetalas.
För att kunna skifta ut kapital från den ekonomiska föreningen har det varit nödvändigt att ändra
stadgarna. Detta har skett enligt uppdrag från tidigare ordinarie årsstämma i april 2015 och en
efterföljande extra årsstämma i september. Efter handläggning godkände Bolagsverket äntligen de
nya stadgarna. Kungörelsedatum var 26 november 2015. Därmed är måndagen den 28 november
2016 det tidigaste datum då den nästkommande styrelsen har juridisk och praktisk möjlighet att
genomföra återbetalning av kapital till medlemmarna. Möjligheter till återbetalning gäller givetvis
under endast förutsättning att ingenting oväntat inträffar under sommaren och hösten 2016 som
ändrar förutsättningarna genom en avsevärd negativ påverkan på föreningens ekonomi.
Under verksamhetsåret fick föreningen ledningsrätt genom att Lantmäteriet genomförde en
ledningsrättsförrättning. I samband med att föreningen sökte ledningsrätt uppmärksammades att

en kortare sträcka av föreningens ledning inte var förlagd enligt den förväntade sträckningen. Efter
överenskommelse med markägaren har den felaktigt förlagda ledningen nu grävts upp och flyttats
ett par meter i sidled. Enligt uppgift var det allra första gången som någon av öns fiberledningar
flyttades samtidigt som själva ledningen fortfarande var i aktiv drift.
Föreningen är medlem i Fibernät Gotland som är paraplyorganisationen för öns fiberföreningar.
Dalhem Fiber har varit representerade vid samtliga Fibernät Gotlands medlemsmöten under 2015
och 2016. Vid dessa möten, och per telefon, så har vi lyft ett antal angelägna frågor, bland annat
önskemål om ett borgensåtagande som skulle kunna göra det möjligt för enskilda föreningar att
teckna krediter istället för att varje föreningen ska hålla ett eget buffertkapital för ”worst case
scenario”. Vi har även varit ihärdiga med att gång på gång lyfta frågor om UPS och redundans.

Framtidsblick 2016 i korta punkter
•
•
•
•
•
•

Praktisk hantering kring utbetalning till alla medlemmar
GEAB kommer att gräva tvärs igenom Dalhem (kan bli många ledningsvisningar)
Samarbete med Hörsne-Bara Fiber
Egen besiktning av alla skåp som står ute i terrängen
Utbildning för styrelseledamöter (Fibernät Gotland och SV Gotland, 3 kvällar)
Utarbeta formaliserade rutiner för styrelsearbetet

Vi önskar den nya styrelsen, som tar vid efter årsstämman, samma trivsamma och engagerade
verksamhet som vi haft.

Johanna Engelbrektsson
Erik Guldström
Sara Björebro
Tord Berglund
Peter Brennwald
Elizabeth Rykling
Per Gustavsson

