Framtida förvaltning för Bärfendal Fiber Ekonomisk Förening
Styrelsens förslag till 3 olika utredningsalternativ
1. Försäljning av nätet och avveckling av föreningen






Genom annonsering inhämta anbud för att fastställa värdet på vårt fibernät
Förfrågan skall förutom ett totalpris på anläggningen också innehålla utbud av olika tjänster
och långsiktiga prisgarantier för dessa
Processen att annonsera, erbjuda besiktning av nätet samt att utvärdera inkomna anbud
kommer att kräva en genomloppstid av minst 6 månader
Processen avbryts om det inte finns förutsättning för att alla skall få tillbaka minst den insats
man har satsat i föreningen

2. Fusion med någon grannförening
 Detta alternativ innebär att vår förening slås samman med någon av våra grannföreningar
 Vi kommer då att få anpassa oss till de kostnader och tjänster som vi gemensamt kan komma




överens om
Vårt fria kapital överförs till den förening vi går samman med
Om vårt kapital per medlem är större än motsvarande hos den förening vi går samman med,
kan man tänka sig en viss återbetalning av insatsen till våra medlemmar
Föreningar som vi vill diskutera fusion med är: Norra Kärnsjön fiber, Håby Fiber, Tossene
Fiber och Svenneby-Bottna Fiber

3. Fortsatt verksamhet men med ändrade förutsättningar
 Att tillsammans med valberedning inför årsmötet 2021 presentera en ny styrelse som är






villig att fortsätta verksamheten i en självständig förening
Att presentera en budget för 2021 och framåt som nya styrelsen är villig att acceptera
Sannolikt innebär detta att flera av de tjänster som dagens styrelse skött på ideell basis
kommer att upphandlas från externa utförare (Ekonomitjänster, Ledningskollen,
Utsättningar, Projekteringsarbeten mm)
Troligen kommer ett arvode att utgå till styrelsen, samt möjlighet att få ut en skälig timersättning för arbete som utförs utanför det normala styrelsearbetet
Resultatet blir att dagens drift- och underhålls avgift på 48 kr/mån/medlem kommer att
behöva justeras uppåt

Syftet med dagens möte är att inhämta medlemmanas synpunkter på ovannämnda alternativ, samt
att gå till beslut om att sittande styrelse får till uppgift att utreda dessa tre alternativ och redovisa
resultatet vid nästa ordinarie årsmöte (maj 2021)
Det resultat som kommer att presenteras skall vara så genomarbetat att beslut om handlingslinje kan
fattas vid nästa årsmöte

