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Fröskog Fiber Ekonomisk Förening 

Verksamhetsberättelse Maj 2019- Juni 2020 
 

Styrelsen för Fröskog Fiber får härmed avge verksamhetsberättelse för året maj 
2019 – Juni 2020. 

Styrelse:  Gustav Dahlstrand, ordförande 
  Bengt-Åke Löfgren, Vice ordförande 

Roy Andreasson, sekreterare 

  Bengt Eriksson, ledamot 
Matts de Bourgh, ledamot 
Per-Arne Andreasson, ledamot 
Eric Kågeland, ledamot 

 
Revisorer:  Malin Palm 

  Niklas Mellberg 
  Stefan Lundell, Suppleant 
 
Föreningsstämma: Föreningsstämma hölls 2019-05-21 i Fritidslokalerna, 

Fengersfors. 
 
Styrelsemöten: Styrelsen har haft 7 protokollförda möten. Ytterligare 
  möten har hållits av arbetsgrupper samt med  
  medlemmar och leverantörer. 
 
Ekonomi:  Den ekonomiska ställningen framgår av   
  revisionsberättelsen. 
 

Vi har under årets gång gjort ett betydande arbete med  
återbetalning av del i insats enligt förra årets 
stämmobeslut. Sammanlagt 233st utbetalningar med den 
totala summan av 634 750kr. Det återstår 7 utbetalningar 
varav samtliga är utländska.  
 
Kassörsuppgiften som styrelsen sedan tidigare saknar en 
fast ledamot för. Har Företagstjänst i Åmål tagit över en 
större del av uppgiften. I övrigt sköts uppgiften av Bengt-
Åke Löfgren och Gustav Dahlstrand. 
 
Vårt sparkonto hos Collector Bank har under året 
genererat en ränteinkomst på 6 877,39kr. 

 
Verksamhet: I utgången av juni 2020 har föreningen 241 medlemmar,  

med 302 aktiva fiber anslutningar och 39 vilande. 
 
Nätet har haft 3 kända driftstopp eller störningar som 
drabbat större delar eller hela nätet. Varav föreningens 



Sida 2 av 3 

Fröskog Fiber Ekonomisk Förening 

Verksamhetsberättelse Maj 2019- Juni 2020 
ansvar över dessa är 0. Driftsäkerheten under det gångna 
året är beräknat till 99,96%. 
 
Vi har under året haft 1 fysisk nätskada där ett 
kopplingsskåp blev vandaliserat av betande nötkreatur. 
Fibern i skåpet blev avbiten och detta drabbade 8st 
anslutningar över helg. Detta blev åtgärdat nästa 
arbetsdag. Skyldig till vandaliseringen har ej identifierats 
och således inte fått stå till svars. Skåpet är numera 
instängslat. 
 
Arbete har även påbörjats på att skydda våra 
kopplingsskåp från skadedjur p.g.a. tidigare års incidenter.  
 
Än så länge har skåpen i Fengersfors nätet försetts med 
detta skydd. Vi jobbar på att åtgärda resterande skåp 
under sommaren / höst. 

 
Under årets gång har en nyanslutning utförts. Även 3st 
ägarbyte på hushåll har utförts. Vi arbetar för tillfället med 
en förfrågan på upp till 10st nyanslutningar.  
 

Utsättning av nät och uppföljning av ledningskollens tjänst 
har skett löpande av John Larsson. Detta arbete löper på bra 
utan styrelsens medverkan. Styrelsen har inget annat än 
beröm att påpeka i det utförda arbetet. 
 
Under årets gång har vi delat ut ny hårdvara i form av 
routrar till de som ingår i föreningens kollektiva avtal med 
Telia. Vi har även samlat in tidigare hårdvara som gått till 
elektronikåtervinning. I detta arbete har ”Handlar`n” i 
Fengersfors varit till stor hjälp. 
 
Under pågående Corona epidemi har styrelsen anpassat 
möten till online samt utomhus. En större insats har gjorts 
för att hålla årsstämma både online och som ordinarie och vi 
hoppas på att detta kommer falla ut väl. Samt att denna 
mötesform kan öka antalet deltagare framöver. 
 
Ingen sponsring har under årets gång utgått till 
ungdomsverksamhet eller föreningar enligt vår 
sponsringspolicy. Vi hoppas att en förfrågan kommer på 
detta under resterande del av året.  
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Övrigt   Med det framförda vill styrelsen tacka för det gångna 

verksamhetsåret. 
 

Gustav Dahlstrand  Bengt-Åke Löfgren 

Ordförande  Vice ordförande 

 
 
 
Bengt Eriksson  Roy Andreasson  
 
 
 
Matts de Bourgh  Per-Arne Andreasson 
 
 
 
Eric Kågeland   

 

 

   


