Gothem Fiber Ekonomisk förening
Org.nr. 769623-3498

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Föreningens fibernät tändes den 22 maj 2013 och föreningens nionde räkenskapsår
med fungerande fibernät är till ända. Föreningen har till ändamål att främja
medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna
nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bl.a. data- och telekommunikation
och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt genom annan därmed
sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i
verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Verksamhetsområde är Gothem
socken samt södra delen av Boge socken fram till strumpfabriken.
Information om föreningens organisation
Styrelsens sammansättning efter ordinarie årsstämmas val 2020-0820 blev följande:
• Ulf Nyman, ordförande vald till stämman 2021.
• Kenneth Jakobsson, vald till stämman 2023.
• Tonni Robertsson, vald till stämman 2023
• Håkan Hedman, vald till stämman 2023.
• Tobias Björk, vald till stämman 2022.
• Janne Larsson, vald till stämman 2022.
• Kurt Werkelin, vald till stämman 2022.
Kassör: Kurt Werkelin.
Revisorer: Gerty Holmstedt och Lars Persson ordinarie,
Kerstin Westberg, suppleant.
Valberedning: Gunnar Norrby, Anki Hultman och Christer
Hedlund – sammankallande.
Områdesansvariga: Christer Hedlund, Kenneth Jakobsson, Olav Lindahl, Gunnar
Norrby, Bengt Karlsson, Mikael Olofsson, Ulf Olofsson, Jan Näslund, Stefan
Westberg, Gerhard Johansson, Roger Malmqvist och Lena Gardelin.
Under året har styrelsen haft fem protokollförda sammanträden och fyra Projektmöten
rörande nyanslutningar.
Antal medlemmar vid årets slut: 290
Antalet anslutningar vid verksamhetsårets slut: 263 st. kollektiva och 27 st. öppen fiber.
Företagets säte är Gotland.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
13 beställda nyanslutningar har slutförts, varav Sju med kollektivt avtal
och sex med öppet fiberavtal, har slutförts. 8 fastighetsanslutningar har
överförts till nya ägare.
Av de 30-tal fastigheter på Gothemhammar som förberetts för anslutning till
fibernätet genom en ny stamdragning fibernätet under fjolåret har 2 st anslutits under
året.
Telia-avtal
Under året har Gothem Fiberförening, tillsammans med ett tiotal föreningar med cirka
4000 medlemmar förhandlat med tjänsteleverantörer och beslutat sig för att teckna avtal
med Telia.
Avtalet löper på 10 år och innebär ökad hastighet, 1000mbit/s istället för nuvarande 100
mbit/s. med alternativ att ha övriga tjänster såsom TV och bredbandstelefoni.
Kostnaden mot Telia har sänkts från dagens nivå.
Föreningen ämnar inte sänka nuvarande månadskostnad för tjänsterna och differensen
kommer att gå till underhåll av vårt nät, en avgift som inte ändrats på många år. Vi
förhandlar med BRS om att utökade tjänster de idag tillhandahåller till att även överta
hantering av vårt medlemsregister.

Verksamhetsplan för 2022-2023
•
•
•
•
•
•
•

Förvalta befintligt fibernät
Erbjuda nya fastighetsanslutningar
Undersöka behov av investeringsplan
Förbereda plan för underhåll av inventarier
Delta i Fibernät Gotlands verksamhet
Inskrivning av nytillkomna avtal om markupplåtelse
Bevaka Gothem fiberförenings intressen i inträdet i Telias nya avtal.

