Årsberättelse Verksamhetsåret 2016
Styrelsens sammansättning och övriga föreningsfunktionärer
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning
Ordförande: Lars Åkesson
Ledamöter: Björn Lundström (kassör) och Mikael Hjalmarson (sekreterare)
Suppleant: Birgit Lindkvist
Övriga funktionärer:
Revisor: Jan Lundin
Valberedning: Jan-Erik Liwenborg

Verksamhetsåret
BBF’s verksamhetsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

Föreningens medlemmar
Föreningens medlemsantal ökade till 98 medlemmar under verksamhetsåret, då två nyanslutningar
gjordes efter uppgradering av utrustning.

Genomförda möten och övriga aktiviteter


Under året har styrelsen haft 5 protokollförda möten, varav ett konstituerande möte. Därutöver
har styrelsen haft kontakt per telefon och e-post för frågor och ärenden kring fibernätet.



Årsmötet genomfördes den 26 maj 2016.
1. Lars Åkesson omvaldes till ordförande
2. Björn Lundström och Mikael Hjalmarson omvaldes till ordinarie ledamöter
3. Birgit Lindkvist omvaldes till suppleant
4. Jan Lundin omvaldes till revisor
5. Jan-Erik Liwenborg omvaldes till valberedning



Möten, mejlväxlingar samt telefonkontakter har skett fortlöpande under året med
o Teknikbyrån/IP-Only
o MostCom, entreprenör för nyanslutningar (via Teknikbyrån/IP-Only)
Dessa kontakter har handlat om:
1. Diskussion kring uppgraderingen i början på året
2. Diskussion kring nyanslutningar av fastigheter i bredbandsnätet
3. Kontakter i samband med störningar i nätet och tjänster efter uppgradering



Styrelsen har, enligt stadgarna, skickat ut information via e-post.



Information kring uppgraderingen av utrustning (centralt och i resp. fastighet) och tjänsteutbud
och val av tjänster gavs via hemsidan.
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BBF slutade hantera fakturering av bredbandsavgiften från Teknikbyrån, då det gruppavtal som
tecknades 2013 mellan BBF och Teknikbyrån upphörde i övergången till ”Öppet Fibernät”.



Medlemsavgiften ”rabatterades” med 250 kr 2016 till 100 kr då uppgraderingen gjorts utan
kostnad genom ett långsiktigt avtal mellan Teknikbyrån/IP-Only och BBF.



Post- och Telestyrelsens årliga begäran om uppgifter kring BBFs bredbandsnät och antalet
anslutna fastigheter har lämnats in.



Betalningsviljan för medlemsavgiften har varit god.

Åkersberga 2017-04-29

Lars Åkesson
Ordförande

Mikael Hjalmarson
Sekreterare

Björn Lundström
Kassör

Birgit Lindkvist
Suppleant
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