Häggådalensfiberförening
STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Förening:
Datum:

2014-11-27

Ort:

Fritsla

Ordförande:

Frank Hallberg

Sekreterare:

Susanne Nystedt

Justerare:

Mats Uhlén

Sida !1 (!3)

Övriga närvarande: Fredrik Johansson, Jonas Axelsson, Thomas Danielsson, Gjermund Henriksen, Lars
Olofsson, Henrik Hansson, Gullik Webjörn, Joakim Gustafsson

§ 1. Mötet öppnat
Ordförande hälsar alla välkomna.

§ 2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 3. Val av justerare och protokollförare
Mats Uhlén valdes till att jämte ordförande justera protokollet.
Till protokollförare valdes Susanne Nystedt.

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

§ 5 Ytterligare bearbetning av fastighetsägare
Föreningen beslutade att inte lägga mer tid eller energi på att knacka dörr hos icke-medlemmar i Fritsla utan
dagsverkegruppen ser till att få medlemmar som gör liknande insats i Kinnahult, Horndal, Harpebo och Gullberg där vi ännu ej grävt.

§ 6. Status samarbete Marks Värme
Vi har regelbundna möten med Marks Värme. Det är inte 100% ja på allt än men kommunikationen och
samarbetet upplevs som bra.

§ 7. Projektets genomförande
a) Status på hur Gjermund mår?
Bra!

b) Kontaktande av hyresvärdar?
Henrik H har skickat ut förfrågan till alla hyresägare där de ombeds informera om antalet hyreslägenheter
(medlemmar) och namn på hyresgästerna. Det har visat sig bli problem för Gjermund när han inte har information om hur många som bor i varje fastighet när det gäller framdragning av rätt antal dukter och vi behöver ta reda på rätt uppgifter för att liknande problem inte ska uppstå igen. Gullik ansvarar för att ta kontakt
med Månsagården för att ta reda på hur många som bor där. Henrik H skickar lista på hyresfastighetsägare
och Joakim tar kontakt med dem för att checka av om de vill köpa tjänsten av inomhusdragning.

c)
Återställningsgrupp/förarbete
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Behövs dagsverke till handschaktning där grävarna inte kommer åt med maskiner. Det är svårt att få medlemmar att engagera sig. Utskick kommer att ske där alla medlemmar, som ej köpt sig fria från dagsverke,
ombeds anmäla när de kan hjälpa till. Dagsverkegruppen träffas kommande vecka för att diskutera hur medlemmar ska engageras.

d) Supportgrupp tomt/in i hus
Frank bokar Folkets Hus 7/12 kl 10.00 för öppet informationsmöte dit medlemmar kan komma och ställa frågor kring grävning på egen tomt och uppsättning av utomhusdosa. Joakim finns på plats för att ta emot förfrågningar kring inomhusbiten. Dagsverkegruppen finns på plats för att ta emot anmälningar av dagsverken.
Gjermund lägger ut information på facebook och tar fram ett dokument som skickas till Stefan (för utskick till
alla medlemmar per mail) och till Markbladet.

e) Supportgrupp NAO
Utskicken gjorda med avtalen.

f) Slanggrupp
Det fungerar bra. Offert ska tas fram för Sjuhäradsbygdens färgeri. Fredrik, Gjermund och Henrik H räknar
på det och återkommer nästa styrelsemöte.

g) AXEAB
Fortsatt inhyrning av Martin för inmätning. Grävningen något försenad men de beräknas vara klara i Fritsla
om ca tre veckor.

h) Reservkraft
Inget nytt.

§ 8. Samarbete med Bynet
Inget nytt.

§9. Möte med NAO
Inget nytt.

§10. Möte med DE-teknik och vad det kostar för varje fastighet/hyresgäst att ansluta
Ingen information om kostnad än på grund av missuppfattningar. Gjermund ska återigen fråga Stefan på Bynet om kostnadskalkyl för 900 medlemmar.

§11. Ekonomi och ytterligare faktura
Henrik H sätter ihop förslag på ny faktura dör delbetalning som ska skickas ut. Förslag om att den ska betalas senast 31/1-2015.

§12. Behöver vi få till en valberedning omgående?
Ja. Jonas försöker få en representant från Gullberg och Thomas en från Kinnahult/Horndal/Harpebo. Övriga
styrelsemedlemmar ombeds söka 2-3 representanter från Fritsla till nästa möte.

§13. Övrigt
• Jonas kommer att ställa en skrivare i lokalen som föreningen betalar 500 kr i månaden för. Behövs för alla
utskrifter.
• Henrik H ändrar namn i medlemsregistret för avliden medlem. Ändras till makans namn.
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• Gullik pratar med Erik om eventuellt fortsatt hyrning av lokalen efter årsskiftet. Återkommer snarast till SuSida !3 (!3)
sanne för att ge dagsverkegruppen tid att hitta medlemmar som kan städa ur lokalen vid eventuell flytt ner
till lagret redan i slutet av december.
•
• Förslag från Jonas att märka mail med FYI - for your information och FYA - for your answer för att skilja på
det som är viktigt att alla läser och viktigt att alla läser och ger respons på. Vi påminner varandra om att
välja att maila rätt grupp så slipper vi bli översållade av mail som inte gäller oss alla.

§ 14. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte ska hållas 16/12 kl 18.00

§ 15. Avslutning
Ordförande tackar alla närvarande och förklarar mötet avslutat.

Ordförande
.......................................................................
Frank Hallberg

Protokollförare
.......................................................................
Susanne Nystedt

Justeras
.......................................................................
Mats Uhlén

