
Protokoll Styrelsemöte Häggådalens Fiberförening

2015-09-30 18,30-20,30 Lokal Framsidan

§ 1 Mötets öppnande
Närvarande:Per-Åke Loftegård, Mats Uhlen, Jonas Söderberg, Gullik 
Webjörn, Lars Olofsson, Johan Andersson, Susanne Nystedt
Ej närvarande: Peter Jacke

§ 2 Godkännande av dagsordningen
Dagordningen godkändes

§ 3 Val
a) mötessekreterare Jonas Söderberg
b) justerare   Mats Uhlen

§ 4 Föregående mötesprotokoll
Upplästes och godkändes

§ 5 Inför stämman
Praktiska saker: Mats tar med sig projektor, projektorduk och 
mikrofon till stämman. Vi betämmer att hyra stolar av Folketshus och 
hämta dem kl 11. Susanne tar på sig uppdraget att ta med röda 
papper till stämman för att ha som röst lappar.
Behörig utlyst: Susanne tar kontakt med Anders Lindal för att 
säkerställa att den är riktig. 

Motioner:
1. Ekonomi Styrelsen beslutade att redovisa ekonomin i sin helhet på 
årsstämman
2. Försäljningen av nätet. Till styrelsen så har några intressenter 
hört av sig och är villiga att diskutera ett uppköp men styrelsen har ej 
tagit några steg i den riktningen.



3. Fiberblåsningen. Blåsningen är beställd

§ 6 Projektets genomförande

a) Bynet blåsning. Möte är bestämt till måndagen 5 oktober mellan 
bynet och Gullik för att förbereda fiberblåsningens start.
b) NAO hyresagäster  Gullik skall kolla efter hur avtal med 
hyresgäster ligger till.
c) AXEAB restlista   Susanne tar kontakt med Erik på Axeab för att 
stämma av restlistan för grävning och montering av dosor samt 
diskutera hur dagsverkare kan hjälpa till med viss grävning.
d) Återställning Jonas ordnar med dagsverkare på lördag 3/10 för att 
återställa de områdena som inkommit till styrelsens vetenskap.
e) Markavtal Där vi ej har markavtal så skickar vi Lars för att ordna 
det.
f) Nya medlemmar. Föreningen stoppar ingen att bli nya medlemmar 
men det är inte säkert att man kommer med direkt vid uppstarten av 
nätet utan det kan bli vid ett senare tillfälle tex ett uppsamlings heat. 
Kostnaden att ansluta sig i efterhand kommer också att vara samma 
summa som övriga medlemmar plus eventuella mer kostnader för att 
installera en enskild fastighet.

§ 7 Ekonomi
Krister Andersson sätter sig in i ekonomin och ett möte med konsult på
speedledger är inbokat.

§ 8 Knutar att lösa
1.  Gärdebovägen 13 vill ej skriva på markavtal trots att ett muntligt JA
har lämnats och det redan är grävt och allt är klart. Lars skall ta 
kontakt 10/10 igen för att försöka lösa problemet.
2. På segloravägen finns hyreshus som ägs av Anden och där något 
frågetecken finns. Susanne tar kontakt för att reda ut detta.
3. På skattegårdesvägen 21 var det problem angående 2 dosor. Gullik 
tar kontakt med Anja Hultin för att lösa problemet.



§ 9 Övrigt
Styrelsen tog upp och diskuterade hur vi skall skicka mail till varandra 
och kom fram till att maila den berörda personen som frågan gäller i 
första hand. Styrelsen beslutade också att fortsätta med öppethus på 
måndagar 18,30-20,00. Styrelsen beslutade också att Per-Åke skall 
hädanefter ta över kontakten med NAO från Gullik

§ 10 Nästa styrelsemöte
Mötet är fastställt till den 14/10

§ 11 Mötet avslutat

Ordförande

Susanne Nystedt

Protokollförare

Jonas Söderberg

Justerare

Mats Uhlen


