
Anteckningar från årsstämma och IP Onlys dragning 

Till stämman i Dalhem kom cirka 40 personer från 22 olika medlemsföreningar. Ordföranden Mikael 
Carlsson Kerstell hälsade alla välkomna och inledde med några ord om vad föreningen genomfört 
under 2017. Fyra stormöten med en funktionärskväll, Fiberkurs för nya och gamla styrelseledamöter 
samt UPS-erbjudande var några av punkterna. Medlemsantalet har under året ökat med en medlem 
och ekonomisk gick föreningen +-0. 

Ola Lindvall från Dalhem ledde stämman och lotsade med van hand deltagarna igenom de olika 
punkterna. Till styrelsen omvaldes Mikael Carlsson Kerstell, Kurt Söderström och Erik Guldström på 
två år. Till valberedning inför nästa års stämma valdes Ola Ericsson, Etelhem (sammankallande), Kaj 
Liljegren, Hejnum-Bäl samt Björn Kleist, Gnisvärd. 

En motion hade lämnats från Othem fiber gällande problemen att rekrytera styrelseledamöter med 
förslag att Fibernät Gotland ska arbeta för att inrätta en tjänst som VD vilken föreningarna kan köpa 
vid behov. Stämman beslöt ge styrelsen i uppdrag att undersöka om det finns intresse för en sådan 
tjänst och att anordna funktionärskväll även 2018 samt uppmanade alla föreningar att skicka 
blivande och nya styrelseledamöter på Fiberkurs. 

 Stämman avslutades och en fika tog vid, serverad av Kyrkans unga i Dalhem. 

IP Only 

Efter fikat höll de inbjudna gästerna från IP Only information på temat framtidens operatörsavtal. 

Från IP Only deltog Tommy Andersson, JC Svensson och Markus Tärnstedt. 

Markus inledde med en beskrivning av IP Only där bland annat framgick att man idag når cirka 
500.000 hushåll med sina tjänster.  

Gällande framtidens operatörsavtal så beskrev han ett ramavtal som Västfiber upphandlat där IP 
Only har tre olika erbjudanden. Dels kan de köpa nätet av föreningarna, dels kan de köpa rättigheten 
att använda nätet under en längre tid (10-15 år) och dels ett med traditionellt KO-avtal liknande de 
många av våra föreningar har idag. I de båda första fallen utgår en köpeskilling till fiberföreningen 
och i det tredje en fiberhyra.  

De olika erbjudandena innehåller olika delar där det förstnämnda är heltäckande medan det tredje 
innehåller delarna, Fiberhyra, Dokumentation, Samhällsport och gruppanslutningsavtal för tjänster. 
Det arbetar ofta med efteranslutning till fast pris och tar aldrig ut avgift för att starta upp nya 
abonnemang på befintlig fiber. 

Om en förening skulle byta KO så innebär det att den aktiva utrustningen i noden (-erna) behöver 
bytas medan den aktiva utrustningen i hemmet i vissa fall kan behållas. Där behöver föreningen ta en 
dialog med befintlig leverantör. Vidare måste IP Only upphandla fiberförbindelse fram till 
föreningens nät vilket kan ta tid. Det är ett stort projekt som kräver mycket samordning men IP Only 
har genomfört ett antal sådana och det är absolut genomförbart även på Gotland. I själva skiftet 
kommer det att bli störningar för medlemmarna som kan minskas med god planering men en dags 
nertid får man räkna med, ner till "några timmar" är möjligt. IP Only brukar lösa det genom att 
erbjuda fria tjänster under en tid som kompensation. När den aktiva utrustningen är utbytt måste 
medlemmen gå in i IP Onlys portal för att välja vilka tjänster den vill använda.’ 
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