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Styrelsen för Resö Fiber ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för 

räkenskapsåret 2012.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 

tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för data- och 

telekommunikation och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt genom annan därmed 

sammanhängande och förenlig verksamhet.

Föreningen bildades i januari 2012 varvid en interimstyrelse bestående av 5 ledamöter tillsattes. 

Föreningen registrerades vid Bolagsverket 2012-01-18, lämnade in ansökan om projektstöd hos 

Länsstyrelsen 2012-02-15 och momsregistrerades hos Skatteverket 2012-07-03.  

Föreningen har under verksamhetsåret haft sex protokollförda möten. Styrelseledamöter har 

deltagit i ett flertal informationsmöten arrangerade av Tanums kommun, Länsstyrelsen och 

grannföreningar. Föreningen har under uppbyggnadsskedet erhållit värdefullt stöd av 

Samhällsföreningen Resö-Galtö, som välvilligt ställt lokal till förfogande för möten, serverat 

luncher och kaffe.

MEDLEMMAR

Under året har föreningen värvat medlemmar genom att informera om fördelarna med fibernät 

bl.a. via egen hemsida på internet, postutskick, annonsering i Björklövet, dörrknackning, 

områdesskyltning och informationsgivning i Resö hamn.   Medlemsvärvningen avslutades 

formellt 2012-10-31, men möjlighet till efteranmälan har funnits. Vid årets slut hade 335 

medlemmar betalat medlemsavgift.

FRAMTID

Under första halvåret 2013 kommer föreningen förhoppningsvis beviljas sökta projektbidrag. 

Förutsatt föreningsstämmans positiva beslut om projektets genomförande kommer därefter 

upphandling av entreprenadarbeten ske, markägar- och anslutningsavtal att tecknas samt sist men 

inte minst genomföra större delen av kanalisation och fiberblåsning. Planerad drift i nätet 

beräknas bli våren 2014.
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FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

årets vinst 11 723

disponeras så att

i ny räkning överföres 11 723

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning 

med tilläggsupplysningar.
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120101  
RESULTATRÄKNING NOT -121231 -  
   
Rörelsens intäkter
Övriga rörelseintäkter  34 600

 34 600

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader  - 22 877

 - 22 877

Rörelseresultat 11 723

Årets resultat 11 723
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BALANSRÄKNING NOT 121231   
 

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 3 588

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 259

 3 847

Kassa och bank 41 626

 

Summa omsättningstillgångar 45 473

SUMMA TILLGÅNGAR 45 473

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Inbetalda insatser 33 500

 

Fritt eget kapital

Årets resultat 11 723

Summa eget kapital 45 223

Kortfristiga skulder

Övriga skulder 250

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 45 473

Ställda säkerheter Inga

Ansvarsförbindelser Inga
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

VÄRDERINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

allmänna råd.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Resö 2013-02-28

Martin Björkman Christer Westman

Kjell-Inge Spetz Per Karlsson

Hans Tobrand

REVISORSPÅTECKNING

Min revisionsberättelse har avgivits 2013-03-15
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