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Förening: Fritsla Fiber
Datum: 2014-01-02
Ort: Fritsla

Ordförande: Frank Hallberg
Sekreterare: Stefan Hansen
Justerare: Gullik Webjörn

Övriga närvarande: Hans Hoffsten, Mats Uhlen, Henrik Hansson, Susanne Nystedt, Shachar Ramot

§ 1. Mötet öppnat

Ordförande hälsar alla välkomna.

§ 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 3. Val av justerare och protokollförare

Gullik Webjörn valdes till att jämte ordförande justera protokollet.

Till protokollförare valdes Stefan Hansen.

§ 4. Föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och godkändes. Protokollet lades därefter till handlingarna.

§ 5. Kostnaden för anslutning av företag

Gullik åtar sig att undersöka hur mycket en företagsanslutning kostar samt hur avtalet fungerar

§ 6. Hur jobbar vi vidare med att få fler hushåll att ansluta

 Fler utskick som är direktadresserade till icke anslutna hushåll

 Knacka dörr

 Nya banderoller vid infarterna, Frank ska undersöka om vi kan använda ’Välkommen till Fritsla’ 

skyltarna som ska demonteras



§ 7. Avgränsning av områden och områdesansvariga

Inget beslut i denna fråga, skall diskuteras vidare vid senare möten

§ 8. Medverkan på Julmarknad för information och medlemsvärvning - resultat

En handfull personer stannade vid vårat bord och fick information, Henrik Hansson pratade också separat 
med en handfull personer

§ 9. Övriga frågor

 Hur mycket skall ett dagsverke kosta att köa sig fri från?

o Om man räknar med 3 dagar så ska det kosta ca 4000-7000 att köpa sig fri

o Flertalet medlemmar kan eventuellt inte behöva göra alla dagsverken men detta kostar inget

extra bara om man absolut inte vill behöver man köpa ut sig
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 Hur ska delbetalningarna läggas upp?

o Förslagsvis kan man välja att dela upp betalningen upp till 15 gånger med ett påslag på 

100:- per faktura

 Hur mycket extra ska det kosta att ansluta sig i efterhand?

o 30% eller den faktiska högre kostnaden

o Detta gäller även om det inte redan är grävt på den sträckan om planeringen måste göras 

om

 Ingemar Hallberg har visat intresse för att köpa in en grävare som föreningen kan hyra för att få ner 

grävkostnaden

 Hitta kontakter i andra fiberföreningar som vi kan hänvisa intresserade till för att berätta om redan 

färdiga projekt

§ 10. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte ska hållas 2014-02-02 15:00, Cafeét i Fritsla

§ 11. Avslutning

Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

Ordförande

.......................................................................

Protokollförare

.......................................................................

Justeras
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