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Rapport från informationsmöte om fusion
Föreningen bjöd in till möte 2018-01-31 för information om styrelsens pågående planering för samgående mellan 
föreningarna Fiber Östra Falbygden ekonomisk förening (FÖF)  och Börstig och Brismene Bredband ekonomisk 
förening (BBB). Motsvarande informationsmöte hölls för medlemmar i BBB dagen innan, 2018-01-30.

Antalet medlemmar från vår förening som lockades av inbjudan till informationen var tyvärr mycket begränsat. Med 
anledning av det ges därför på detta sätt ett sammandrag av vad informationen innehöll. Slutligt beslut om fusion 
tas på årsstämman den 2/5.
____________________________________________________________________________

Pågående utbyggnadsprojekt
Conny Johansson inledde informationen med en presentation av pågående utbyggnadsprojekt, som genomförs i nära 
samarbete med BBB. Projektet inleddes våren 2017 efter arbete med insamlande av intresseanmälningar från 
områdena Yllestad, Vistorp och Åsarp, som startades upp under november 2016. Senare under våren/försommaren 
2017 anslöt områdena Trädet, Humla och Fivlered till vårt utbyggnadsprojekt. Utöver dessa områden ingår även 
förtätningar inom de ursprungliga områdena för FÖF och BBB. I skrivande stund omfattar utbyggnadsprojektet 324 
medlemmar.

Alltjämt gäller att ytterligare fastigheter kan anmäla intresse för anslutning ända tills dess grävmaskinen har gått förbi!

Stöt därför på grannar som ännu inte beslutat sig för att hoppa på tåget! Det gynnar oss alla ju fler vi blir. Det är 
också sista möjligheten att hänga med på en bidragsfinanserad anslutning. Senare anslutning går miste om det 40 
procentiga statliga bidraget och man drabbas av att stå för hela kostnaden, som kan bli avsevärt högre t.ex. p.g.a. 
besvärliga markförhållanden m.m.

Grävstart i projektet ägde rum i Badene/Yllestad 2017-10-09. 2018-02-01 hade grävlaget tillryggalagt ca 22 000 
meter. Lägesrapport i projektet lämnas med jämna mellanrum på föreningens hemsida. Beräknat slutdatum för 
projektet är 2018-11-30.
____________________________________________________________________________

Fusion mellan de båda föreningarna
Conny beskrev upprinnelsen till idén om ett samgående mellan de båda fiberföreningarna FÖF och BBB. 
Inledningsvis, i den del av projektet som vi benämner etapp 2 - dvs. områdena Yllestad, Vistorp och Åsarp, 
konstaterades att de nya medlemmarna efter genomfört projekt, skulle fördelas mellan föreningarna på så sätt att 
Yllestad och Vistorp förs till FÖF, medan medlemmar i Åsarp förs till BBB.

Under våren väcktes tanken på att, i stället för att dela upp medlemmarna mellan föreningarna, så borde vi kanske 
slå samman de båda föreningarna. Detta framstår också som ett tänkbart scenario i framtiden, då flera små 
fiberföreningar kan komma att slås ihop för att lägga en starkare grund till en långsiktig överlevnad som självägande 
fibernät. Vi har också erfarenhet av ett mycket gott samarbete mellan våra båda föreningar och sedan 
utbyggnadsprojektet startade så har vi genomfört gemensamma styrelse- och byggmöten.
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Initiativ togs till bildandet av en arbetsgrupp som mer i detalj skulle utreda och förbereda en fusion. Arbetsgruppen 
består av:

Från FÖF
Christer Eliasson, föreningens ordförande
Britt-Marie Sandahl, områdesansvarig Yllestad/Ormaslätten
Stig Fagersson, områdesansvarig Trädet

Från BBB
Lennart Ragnarsson, föreningens ordförande
Siv Eriksson, föreningens sekreterare
Sven Broberg, områdesansvarig Åsarp

I mitten av september 2017 inleddes arbetet genom ett besök hos Fiberekonomi i Borås, där Göran Elfving kunde ge 
oss juridiska/ekonomiska råd för hur vi går vidare med bl.a. upprättande av fusionsplan och stadgar för den tilltänkta 
nya föreningen. Beträffande upprättande av stadgarna så har föreningen också konsulterat Coompanion i Falköping.

Inom arbetsgruppen har Siv Eriksson och Britt-Marie Sandahl arbetat med att ta fram förslag till fusionsplan och Stig 
Fagersson, Sven Broberg och Lennart Ragnarsson har arbetat med framtagning av förslag till stadgar.

Conny går igenom tidsplanen för fusionen, som beräknas kunna vara genomförd tidig höst 2018. Innan fusionen kan 
bli verklighet ska båda föreningarna färdigställa bokslut för 2017, varefter auktoriserad revisor ska granska desamma. 
Efter det kan fusionsplanen anmälas till Bolagsverket för registrering, och därefter kungör Bolagsverket fusionen i 
Post- och Inrikes Tidningar. Föreningarna ska sedan hålla sina respektive årsstämmor, där slutligt beslut om fusionen 
fattas. Årsstämma för FÖF äger rum 2018-05-02 och för BBB 2018-04-24.

Se fullständig tidsplan för fusionen.
____________________________________________________________________________

Förslag till fusionsplan
Britt-Marie Sandahl presenterade förslaget till fusionsplan. Planen bifogades i inbjudan till kvällens möte och finns 
även tillgänglig på föreningens hemsida. Den plan som låg till grund för kvällens presentation är något uppdaterad 
jämfört med den som bifogades inbjudan, men inget är förändrat i sak utan det är endast fråga om förtydliganden i 
den ursprungliga texten.

Fusionsplanen inleds med uppgifter om övertagande förening (FÖF), och överlåtande förening (BBB). Här slås också 
fast att den nybildade föreningen kommer anta namnet "Fiber Falbygden". Namnbytet föranleds av att det nya 
och större verksamhetsområdet nu omfattar Falbygden med omnejd. Den nybildade föreningen kommer att ha ca 
700 medlemmar.

Se uppdaterad version av fusionsplanen.
____________________________________________________________________________

Förslag till stadgar för den nya föreningen
Stig Fagersson presenterar förslaget till stadgar för den nybildade föreningen. Stadgarna har inte tidigare 
distribuerats ut till medlemmarna, men kommer att läggas ut på föreningens hemsida. I bifogade fil finns stadgarna 
med överstrykningsmarkeringar för de ställen där texten skiljer sig jämfört med föreningens nuvarande stadgar.

Se förslag till stadgar för den nybildade föreningen Fiber Falbygden.
____________________________________________________________________________

Pågående upphandling Tripple Play (TV, telefoni och bredband)
Conny går igenom läget i pågående upphandling av Tripple Play-abonnemang för medlemmarnas räkning. 
Upphandlingen genomförs i samarbete med fyra andra självägande fiberföreningar på Falbygden, varav FÖF och 
BBB är två. För vår förening gäller denna upphandling från slutet av 2018, något som sammanfaller väl med 
anslutning av den nya medlemmarna i utbyggnadsprojektet. När upphandlingen är avslutad kommer den att 
presenteras på föreningens hemsida samt på årsstämman den 2/5. 
____________________________________________________________________________

Utlåtande från medlemmarna om samgående mellan FÖF och BBB
Ingen av mötesdeltagarna framförde någon negativ åsikt om samgående mellan föreningarna Fiber Östra Falbygden 
ekonomisk förening och Börstig och Brismene Bredband ekonomisk förening.  Mötet gav ett enhälligt JA till fortsatt 
arbete med samgående mellan föreningarna.
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Det kan noteras att motsvaranade JA till att forsätta med fusionsplanen gavs av mötesdeltagare i Börstig under 
informationsmötet 2018-01-30.

På föreningarnas årsstämmor i april respektive maj, kommer fusionen att vara en framträdande punkt på 
dagordningen och slutligt beslut fattas om densamma. Ett ytterligare underlag för medlemmarna i beslutsfattandet 
utgörs, förutom av fusionsplan och nya stadgar, av de båda föreningarnas respektive årsredovisningar. För båda 
föreningarna finns ÅR för åren 2015-2016 tillgängliga under inloggningen på hemsidan, och där under rubriken 
Årsredovisningar. Så snart ÅR för 2017 för de båda föreningarna är klara kommer även de att nås under samma 
rubrik.
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