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Hej,
Den 25 maj genomfördes årsmötet i parken, Urshult. En handfull medlemmar dök
upp och deltog i redovisning, information och val. Styrelsen kommande år består
av ordförande Tore Ragnarsson, kassör Agnetha Ragnarsson, sekreterare Maria
Sigfridsson, vice ordförande Mårten Guldstrand, Leif Karlsson och Ingvar
Johansson.
Så en blick i backspegeln. I höst har det gått tio år sedan Åkrokens byalag
anordnade informationskvällen om Eons planerade utbyggnad samt möjligheten
att söka bidrag för att samtidigt bygga fibernät. Den kvällen bildades en
arbetsgrupp som 17 mars 2011 startade föreningen. När vintern nalkades två och
ett halvt år senare 2014 var medlemmarna uppkopplade och hela projektet i hamn.
Sedan dess har några anslutningar tillkommit varje år och vi är nu närmare 100
uppkopplade medlemmar.
Alla medlemmar med anslutningsavtal har betalat en insats på 22 000 kronor. Vid
byggnationen sökte vi bidrag och fick nästan en lika stor summa i bidrag som var
och en betalade i insats. Livslängden på fibernätet är minst 25-30 år. Vi äger och
driver nu nätet i egen regi. Vår upphandlade kommunikationsoperatör är Wexnet
och de tillhandahåller ett öppet nät med mängder av tjänster.
Avskrivning
Fibernätets bokföringsmässiga värde skall skrivas av under den beräknade
livslängden. För att kunna genomföra avskrivning behöver föreningen ett större
ekonomiskt utrymme än det vi har idag. Styrelsen har till slut fått klarhet i hur
avskrivning skall genomföras.
Det ekonomiska utrymmet skapas genom en höjning av månadsavgiften. Årsmötet
beslutade om en höjning med 100 kronor i månaden och beloppet används för att
genomföra avskrivningar. När avskrivningarna utförts får medlemmarna sina
pengar åter genom utbetalning av insatsen. Många föreningar använder detta
upplägg. Utbetalningen av insatsen sker när ekonomin sen tillåter och summan är
tillräcklig stor för att administreras. Styrelsens bedömning nu är att det kan bli
med något eller några års mellanrum.
Trevlig sommar!
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