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Hej alla medlemmar i vår fantastiska förening! 
 
 
Hej alla medlemmar i vår fantastiska förening. Efter årstämman för 2015 som hölls i Juni har det 
blivit ett antal nya styrelsemedlemmar och ny valberedning som det blir ibland. Människor är 
och blir engagerade och några hittar andra intressen som man vill utmana i stället. 
  
Görel Thurdin har avsagt sig ordförandeskapet efter årsstämman och Roger Olsson avgick i 
samband med årsstämman. Stort tack till Ert arbete för FIN. 
  
Styrelsen utökades från 5 st ordinarie och 2 st supplanter till 7 st ordinarie och 2 suppleanter. 
Detta för att ytterligare bredda vår organisation, sprida kunnadet. 
  
  
Under våren 2016 har delar av styrelsen och revisorn hållit på med att förhandla fram ett nytt 
ekonomistyrningssystem. Styrelsen beräknar att föreningen kan komma i gång med detta under 
augusti. Med de rutin- och styrmedel som detta har får vi en helt ny möjlighet att hålla koll på 
medlemsregister, adressregister, ägarbyten, fakturering av nätavgifter och medlemsavgifter, 
samt alla väsentliga styrsystem som en stor fiberförening behöver. 
  
Våra rutiner att fakturera nätavgifter i efterskott  kommer att övergå till förskottsbetalning vid 
årets början. Medlemsavgifter kommer också att utdebiteras vid årets början. Detta innebär att i 
höst kommer nätavgiften för 2016 att skickas ut. De få medlemmar, som sen allra första början, 
inte aktiverat någon tjänst kommer fortsättningsvis inte att faktureras nätavgift. 
  
  
Nätavgiften som i dag är 50kr/mån (särklassigt en av landets billgaste) behövs för att täcka 
FIN.s drift-och underhållskostnader. 
 
Kostnadsbilden består av: 

 Drift och försäkring av nät och nodhus. 

 Kabelutsättning på uppdrag från ledningskollen.  

 Elkostnader för noder.    

 Lånekostnader hos vår kreditgivare.  
  
Har medlemmen haft tjänst i nätet och aktiverat sin fiber så kommer den att faktureras nätavgift. 
Vårt nya ekonomisystem ger oss möjlighet att övervaka alla som har tjänst i nätet. Den medlem 
som inte betalar nätavgift kommer att mista sin portplats i noden, som frigörs  som resurs till 
andra behov. Föreningens ansvar för anslutningen upphör. Om medlem senare vill bli inkopplad 
igen så kommer först FIN att kräva eventuella obetalda avgifter samt debitera all 
återinkopplingskostnad.  
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Med dessa rader hoppas vi i styrelsen att alla medlemmar har fått ta del av styrelsens strävan  
att driva FIN framåt.  
 
Det är också positivt att våra framtida byföreningar FIVO (Fiber i Vallenområdet) och FIMO 
(Fiber i Mjällomsområdet) har fått klartecken med sina bidrag. 
 
 
Med vänlig hälsning! 
 
 
Lennart Vestman 
Ordf. 
Fiber i Nordingrå Ek.för 
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