Förvaltnings-och årsberättelse för Farstorps Fiber Ekonomiska Förening verksamhetsåret 2016.
Med organisationsnummer 769629-5307.

Föreningens styrelse har bestått av Kim Pettersson-ordf., Jan Gunnarsson-vice ordf., Rose-Marie
Nilsson-kassör, Anders Nilsson-sekr., och Per Stabeck. Styrelsesuppleanter Timmy Olsson och Malin
Olsson. Styrelsen har haft 9 protokollförda styrelsemöten. En arbetsgrupp har funnits med under
hela tiden och deltagit vid styrelsemötena. Ordinarie föreningsstämma avhölls den 24 april i
Farstorps Bygdegård med god uppslutning.
Medlemsantalet, beräknat på betalda medlemsavgifter, uppgick till 272 vid årsskiftet. Anmälda
anslutningspunkter för fiberdragning uppgick till 300.
Verksamheten under året har varit helt inriktat på att få fram en komplett ansökan om fiberbidrag i
enlighet med de riktlinjer som funnits från Jordbruksverket och Länsstyrelsen och att efter beviljade
bidrag kunna få igång projektet snarast möjligt. Den första omgångens sista ansökningsdatum var
den 15 febr. 2016 och beslut kom i början av april. Länsstyrelsen första beslutsrunda gav oss en
lärdom om att vi varit allt för seriösa i vår ansökan. Vi begärde ut handlingar från Länsstyrelsen för
att analysera deras beslut i akt och mening att åstadkomma en bättre ansökan inför nästa
bidragsrunda där beslut om bidrag skulle meddelas den 15 juni. Länsstyrelsen hade denna gång blivit
överhopade med bidragsansökningar och de urskiljningsgrunder som tidigare funnits angivna räckte
inte till så man måste tillgripa ännu ett. Där man grävde billigast och kunde få flest hushåll anslutna
för fiberbidragen, dit gick pengarna denna gång. Även denna gång blev vi utan bidrag.
Under hösten har diskussioner förts på bred front för att undersöka vilka olika möjligheter det finns
att få fiber till vår bygd ifall vi inte skulle få bidrag inom överskådlig tid. Vi var en grupp från Farstorp
som deltog på ett seminarium i Kristianstad där frågan belystes ur olika aspekter. Samtal har förts
med kommunen i olika omgångar och även andra idéer har lyfts med andra intressenter men
styrelsens huvudspår är att göra ännu en ny ansökan för att få fiberbidrag. En sådan skulle vara
inlämnad senast den 15 december 2016, vilket också skedde. Det nya med denna ansökningsrunda är
att den skall innehålla namn och adress på samtliga personer som har föranmält sitt intresse för
fiber, vilket aldrig varit aktuellt tidigare.
Under året har kontakter tagits med vägföreningarna inom området för att de skulle ta med frågan
om fiberdragning på sina resp. årsmöten. Överlag har det varit positiva svar som erhållits.
Ett utvidgat lånelöfte har erhållits från Sparbanken Göinge eftersom projektets storlek har växt.
Vår Hemsida under adress: www.farstorpsfiber.se är flitigt besökt och hålls kontinuerligt uppdaterad.
Vi väntar nu på besked en tredje gång. Någon gång kring mars-april förväntas besked. Denna gång ser
det ut att vara mer seriöst eftersom man krävt in namn-och adressuppgifter på de som föranmält sitt
intresse.
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