Verksamhetsberättelse 2017-2018
Styrelse
Styrelsen har sen årsmötet 2017 bestått av
• Lennart Westerlund
ordförande
• Lars Lindahl
sekreterare
• Bert Öjerskog
ekonomiansvarig
• Jonas Örnborg
styrelsemedlem med ansvar för myndighetskontakter
• Henrik Einarsson
styrelsemedlem med ansvar för fibernätet
• Kenneth Karlsson
styrelsemedlem med ansvar för fältarbeten
• Ted Green
suppleant
• Andreas Enwall
suppleant med ansvar för försäkringsfrågor.

Revisorer
TLVA har också under detta år utnyttjat tjänster från AG Bokföringstjänst. Via denna tjänst
får vi en professionell revisionstjänst som utförs av Jonas Wennerberg Kontera Redovisning.
TLVA har också revisorer valda av medlemmarna. Dessa har under året varit Lisa
Gerhardsson med revisorssuppleant Christina Olsson.

Kansli/föreningslokal
TLVA har inget eget kansli eller egen föreningslokal.

Medlemmar
TLVA har just nu 75 medlemmar. Under det gångna året har tillkommit 2 medlemmar i ga13
(fiber) och 2 medlemmar i ga 11, 12 och 13 (vatten, avlopp och fiber). Under året har också 2
medlemmar utgått ur ga11, ga12 och ga13.

Inre verksamhet
Förutom årsmötet i maj 2017 har TLVA haft 8 styrelsemöten och ett medlemsmöte.
Sen årsmötet 2017 har styrelsen i TLVA
• Ordnat ett nytt försäkringsavtal för driftsfasen med Länsförsäkringar.
• Ordnat underhållsavtal och ett journummer 0705742329 som medlemmarna kan
ringa vid behov. Just nu är den bemannad av Kenneth Karlsson, Martin Gunnarsson
och Alexander Südow. Kenneth är föreningens kontaktperson
• Ordnat ett underhållsavtal avseende en andralinjeorganisation om aktiviteten kräver
större resurser. Dessa kan kallas ut enbart av vår förstalinjeorganisation.
• Ordnat rutiner för mätning av vattenförbrukning och fakturering av denna och övriga
tjänster.
• Utrett och lokaliserat ett vattenläckage och åtgärdat detta.
• Fastställt regelverk för intagning av nya medlemmar.

•
•
•

Fastställt rutiner och införskaffat brandsäkert skåp för förvaring av
föreningsdokument.
Avtalat rutiner med Kungsbacka Kommun avseende rutiner för föreningens
vattenförbrukning och fakturering av denna och andra tjänster.
Avtalat rutiner och genomfört installation av ca hälften av medlemmarna till
bredbandsnätet. Installationen följer installationen av vatten och avlopp.

Yttre verksamhet
TLVA har sen årsmötet 2017 inte haft annan yttre verksamhet än kontakterna med
Kungsbacka kommun.

Ekonomi
TLVA har en kontrollerad och stabil ekonomi. Vid medlemsmötet hösten 2017 fastställdes
den första budgeten för driftsfasen. Den byggdes på enbart beräkningar då inga historiska
data fanns att tillgå. Så långt verkar allt stämma bra. Dock har vi justerat budgeten för
elkostnader för driften av teknikhuset till 20 000 kronor. Detta påverkar dock inte den
beslutade medlemsavgiften.
För att säkra finansiering av oförutsedda händelser beslöts vid medlemsmötet 2017 att TLVA
skall ta upp en checkkredit om 500 000 kronor. Detta har genomförts.
Vid samma medlemsmöte beslöts att TLVA skall ha 300 000 kronor i kassan vid årets början.
Finns mer skall det återbetalas till medlemmarna som kreditering vid kommande fakturor.
Finns mindre skall medlemmarna faktureras för att nå den beslutade kassanivån. Vid 2018
års början fanns betydligt mer i kassan varför ingen extra fakturering skedde och ej heller
kommer något att betalas tillbaka till medlemmarna denna gång. Detta beroende på att vi har
kommande kostnader för fibernätet på ca 500 000 kronor.
Beträffande bredbandsbidraget så har vi vid skrivandet av denna berättelse ännu inte fått
besked. Vår överklagan av det preliminära beslutet att TLVA inte skulle få något bidrag
behandlas nu av Jordbruksverket som är Länsstyrelsens överordnade.
Vid medlemsmötet 2017 beslöts slutligen att styrelsearbete och beslutade utredningar etc
skall arvoderas med början från 1 jan 2018. Inledningsvis har styrelsen beslutat att ta ut
denna ersättning vi ett tillfälle per år.

Slutord
Det gångna året har varit arbetsintensivt. Framför allt då anläggningsfasen inte är avslutad
samtidigt som rutiner för driftsfasen skulle byggas upp. Mycket lite återstår av
anläggningsfasen samtidigt som rutinerna för driftsfasen är klara. Det betyder att
arbetsinsatsen nu ligger på en rimlig nivå.
Styrelsen tackar medlemmarna för stödet.
2018-03-14
Styrelsen genom
Lennart Westerlund
Ordförande

