
Verksamhetsberättelse 2014 för Rone Eke Fiber ek. för. 

 

Styrelsen för Rone Eke Fiber ekonomisk förening får härmed lämna följande berättelse för 

kalender- och verksamhetsåret 2014. 

Under verksamhetsårets första månad sändes de första ljussignalerna i föreningens fibernät. 

Medlemmarna har därmed, vid årets slut, haft tillgång till bredband triple play (tele, TV, 

internet) i nästan tolv månader. Uppstarten gick sammantaget problemfritt med endast 

smärre störningar och driftsäkerheten har därefter varit god. Styrelsens intryck är att 

medlemmarna/abonnenterna är mycket nöjda med resultatet. 

I och med driftstarten har styrelsens arbete övergått i en ny fas. Från projektinriktad 

uppbyggnad med planering, upphandling och mycket praktiskt arbete till ett förvaltande och 

etablering av en långsiktigt hållbar organisation. 

Föreningen har under året tecknat avtal med BRS om ett service- /incidentavtal. Avtalet 

innebär att vid avbrott där minst 20 abonnenter berörs inställer sig BRS senast 8 timmar 

efter larm. Berörs färre än 20 abonnenter gäller senast 16 timmar efter larm. 

För att skydda föreningen ekonomiskt har också en skade- och olycksfallsförsäkring tecknats 

hos Länsförsäkringar. 

Vid det senaste årsmötet fick styrelsen i uppdrag utreda möjligheterna att också betala 

månadsavgifterna genom e-faktura eller autogiro. Det har visat sig att såväl e-faktura som 

autogiro, vid det förhållandevis låga antal fakturor som gäller för föreningen, är 

oproportionerligt hög. Styrelsen har därför valt att tillsvidare fakturera brevledes och med 

betalningsalternativen 3 månader eller 12 månader. 

Sedan maj 2014 köper föreningen den administrativa tjänsten för fakturering, 

fakturabevakning, utgående betalningar samt löpande bokföring, av Allan Pettersson, Stale, 

Rone. Allans uppdrag innebär att han har adjungerats till styrelsen. 

Under verksamhetsåret har styrelsen påbörjat arbetet med att finna former och regler för 

nya medlemmar att ansluta sig. Detta sker i kontakt med paraplyorganisationen. Fibernät 

Gotland, med förhoppningen att den modell som styrelsen fastnar för dels ska uppfattas 

som rättvis och ekonomiskt försvarbar dels också i görligaste mån ska likna övriga 

föreningars. 

För att öka driftsäkerheten har styrelsen inlett en utredning om såväl de praktiska som 

ekonomiska förutsättningarna för batteri-back-up, så kallad UPS. I första hand i noder 

(”huvudkopplingsstationer”) men också i andra hand/på längre sikt även i respektive hushåll. 



I syfte att undvika ofrivilliga skador vid exempelvis snöröjning, entreprenads- eller 

lantbruksarbete med mera, har fiberföreningens alla kopplingsskåp försetts med 

markeringskäppar. 

Styrelsen, som under verksamhetsåret haft 15 protokollförda sammanträden och två 

arbetsmöten, tackar medlemmar och samarbetspartners för det gångna verksamhetsåret. 

Per den 31 december 2014 hade föreningen 200 betalande medlemmar. Antalet 

abonnemang uppgick till 227 aktiva och 27 inaktiva anslutningar. 

Beträffande föreningens ekonomiska ställning hänvisas till separat redovisning. 
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