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Protokoll fört vid Kareby Bredbands Årsmöte 2007-06-19

1. Årsmötet öppnades av Thomas Alverman
2. Till ordförande för mötet valdes Thomas Alverman.
3. Till sekreterare för mötet valdes Annelie Björkdahl.
4. Den utsända kallelsen godkändes.
5. Dagordningen fastställdes, 2 punkter har utelämnats från dagordningen enligt
stadgarna. Punkten om röstlängden och arvode till styrelsen. Utläggandet av
röstlängden godkändes under denna punkt. Angående arvode tillstyrelsen så
utgår det inget. Styrelsen har och tänker fortsätta med att arbeta ideellt.
6. Till protokolljusterare valdes Thomas Schulz.
7. Till rösträknare för årsmötet valdes Kent Andersson och Ronny Andreasson.
8. Verksamhetsberättelse:
Styrelsen har sedan förra årsmötet delats in i 2 grupper.
Grupp 1: Förvaltning av nät och nya anslutningar består av Stefan Kvist, Roy
Kvist, Bertil Elofsson, Kent Andersson, Ronny Andreasson och Asko Häkkilä.
Grupp 2: BIK-frågor består av Thomas Alverman, Thomas Schulz, Jonas
Lohmander och Annelie Björkdahl.
Ekonomi:
Förvaltningsberättelsen lästes upp av Thomas Alverman.
Nya medlemmar får betala ca 30 000 kronor för anslutning till vårt nät som
är en självkostnadsavgift.
Kareby Bredbands Ekonomiska förening redovisar 0 kronor i resultat.
Installationerna i jorden skrivs av på 20 år. Inventarierna vilket består av
nodhus etc. skrivs av på 5 år.
Kareby Bredband har ca 1 miljon kronor i kassan som kommer att användas
för eventuell momsinbetalning annars kommer de att användas för
uppgradering av vårt nät efter ca 5 år.
Budget 2007:
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Kommentarer till de utgifter som skiljer sig från 2006 års budget.
Elavgift för nodhus på 15 000 kronor/år är en ny utgift som vi ej haft med
förut.
Reparation och underhåll 40 000 kronor kommer att användas för utbyte av
UPSer.
Försäkring 9 000 år. Delat på oss all blir det ca 2,50 kr/månad och medlem.
BIK 40 000 kronor är licenskostnader för uppgradering av Packet Front.
Revidering ledningsdragning 30 000 kronor är utgift för flyttning av fiber i
och med ombyggnad av järnvägsbro på Rörtångsvägen. De medlemmar som blir
drabbade får även själva bistå med visst arbete.
Serviceavtal Drift & Underhåll 25 000 kronor är vad vi uppskattar att ett
serviceavtal med KEAB (Kungälvs Energi) kommer att kosta. Vi har förut ej
haft några servicekostnader då de områdesansvariga har skött allt ideellt
vilket inte kommer att fungera i fortsättningen.
Budgeterat resultat 3 000 kronor.
Antal medlemmar:
Vi har 5 stycken nya medlemmar, 2 stycken på väntelista och 1 medlem har
utträtt. Detta ger totalt 302 medlemmar
Antal möten:
Protokollförda styrelsemöten, 10 st.
Arbetsmöten, 6 st.
BIK-möten, 2 st.
Arbetsmöten andra föreningar i BIK, 4 st.
Nya möten med andra föreningar, 2 st.
Tekniska frågor som vi fortfarande arbetar med:
UPS, batteribackup
Åskskydd i noderna
Värmeproblem i noderna
V-nät
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9. Den av revisorerna upprättade revisionsberättelsen upplästes av Thomas
Alverman.
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
11. Nomineringar till styrelsen redovisades av valberedningen, Roland Andersson
och Thomas Eriksson.
Ordförande:
Thomas Alverman
Kassör:
Bertil Elofsson
Sekreterare:
Annelie Björkdahl
Ledamot:
Stefan Kvist
Ledamot:
Roy Kvist
Suppleant:
Thomas Schulz
Suppleant:
Jonas Lohmander
Suppleant:
Urban Olsson
Revisor:
Monica Mattiasson
Revisor:
Kjell Christoffersson
Revisorsuppleant: Mats Pernhage
Valberedning:
Thomas Eriksson och Roland Andersson
Avgår från styrelsen: Peder Carlsson, Kent Andersson, Ronny Andreasson och
Asko Häkkilä.
Valberedningens förslag antogs av årsmötet och de avgående medlemmarna
avtackades med en varm applåd.

12. Inga motioner var inskickade till årsmötet.
13.

Information om BIK, IPTV, IP-telefoni och service:
Jonas Lohmander redogjorde för den kartläggning som gjorts under året av
andra stadsnät som tex. Vexnet, Gotnet, Mälarnet som använder Packet Front
vilket vi också har. Dessa har bra portal och ett brett utbud av tjänster.
Thomas Alverman redogjorde för de problem som vi har och har haft med
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BIK. Det har inte hänt mycket på BIK under de senaste åren, vi vill ha portal
med TV-utbud, flera Internetleverantörer och flera IP-telefonileverantörer.
Vi kan inte ha områdesansvariga som arbetar ideellt längre med drift &
underhåll utan vi behöver ett serviceavtal med någon extern aktör. Detta har
BIK inskrivet i avtalet som skall gälla mellan de olika bredbandsföreningarna
och BIK. BIK har inte kunnat leverera vad vi önskar och vi kan inom en snar
framtid inte heller se någon förbättring med arbetet inom BIK och därför
vägrar vi att skriva på något avtal med BIK.
Thomas Schulz redogjorde för möten med KEAB om att få till ett avtal för
support, drift & underhåll. KEAB förhandlar också med Gotnet om
portallösningar men eftersom KEAB just bytt VD har de inte kunnat skriva på.
Thomas anser det som mest sannolikt att Gotnet blir vår leverantör i fibern
hemma. För tillfället blir det inga Viasatkanaler utan om medlemmarna går in
på www.spa.se får de se hur vårt utbud till en början kommer att se ut.
14. Övriga frågor:
1. Kommer Kareby Bredband att lämna BIK?
Vi har aldrig skrivit på något avtal med BIK och därför anser vi oss inte
som medlemmar.
2. Vad har hänt/händer med de 15 miljoner som BIK fått i kommunbidrag?
De har använts för byggnation av föreningarnas nät samt som lön till de 2
anställda som BIK har.
3. Hur många boxar behöver man i hushållet med IPTV?
1 box/TV precis som med andra lösningar som kräver en extra box.
4. Fråga från styrelsen om vi får anordna fest för de som ingått i styrelsen
och de områdesansvariga som under hela byggtiden tills nu arbetat ideellt?
Årsmötet biföll styrelsens begäran.
5. Problem med slang i dagen i Löstorp hos L-O Johansson, Asko tar kontakt.
6. Info om TV kommer att läggas ut på Kareby Bredbands hemsida.

15.

Mötet avslutades och Thomas Alverman tackade de 40 medlemmar som dykt
upp på Kvarkullen för deras medverkan.
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----------------------------------Annelie Björkdahl, sekreterare

Justerat:

-----------------------------------Thomas Schulz
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