
 

 

Protokoll Styrelsemöte Häggådalens Fiberförening 
 
2015-10-14  18.30-20.30 Lokal Framsidan 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
Susanne Nystedt förklarade mötet öppnat. 
Närvarande: Susanne Nystedt, Johan Andersson, Lars Olofsson, Gullik Webjörn och Mats Uhlén.  
Frånvarande: Jonas Söderberg och Per-Åke Loftegård 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
 
Dagordningen godkändes 
 
§ 3 Val av  a) mötessekreterare 
  Lars Olofsson valdes till mötessekreterare 
   

b) justerare 
  Mats Uhlén valdes till justerare 
 
§ 4 Föregående mötesprotokoll  
 
Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes.  
 
 
§ 5 Projektets genomförande 
 
a) Bynet 
 
Uppstartsmöte har ägt rum med Bynet där Etapp 1 gicks igenom. Bynet påpekade brister i 
slangmärkningen, något föreningen inte fått information om innan. Vi för dialogen vidare.  
 
Gullik önskar 4-5 namn på medlemmar som med kort varsel kan hjälpa honom med uppmärkning 
av slangar i vårt nät. Det går ut på att man blåser luft i ena änden och ser i vilket rör det kommer ut 
för att sedan kunna märka dem med rätt beteckning. Susanne gör ett utskick med förfrågan bland 
medlemmarna tillsammans med förfrågan om ibladning och utlämning av nytt NAO-avtal.  
  
b) NAO - nytt avtal + avtal för hyresgäster 
 
Styrelsen beslutade att skicka ut det nya avtalet för påskrift eftersom vi ändå måste skicka ut 
information kring det nya avtalet till alla medlemmar. Ett nytt avtal plus nytt avtalsvillkor ska läggas 
i kuvertet. Sista datum för val är den 30 november. Utskicket kommer att ske under vecka 44 med 
hjälp av dagvserkare.  
 
I kuvertet till boende i Gullberg kommer faktura för årets medlemsavgift att skickas med. Den har 
missats när inbetalningar gjorts tidigare.  
 
Till hyresfastighetsägare kommer tjänsteavtalet för hyresgäster skickas med så att de kan delas ut 
till de hyresgärster som önskar bli kunder i fiberföreningen.  



 

 

 
c) AXEAB –  restlista 
 
Susanne håller kontakt med Erik för att se till att restlistan betas av. Gäller även gräv-beställningar 
på egen tomt.   
 
Axeab ej kommit igång med tryckning under järnvägen än. Gullik har lämnat ifrån sig all 
dokumentation som behövs.  
 
d) Blåsning av fiber  
 
Se punkten a) 
 
e) Återställning - klart? 
 
Jonas mötte upp ett antal dagsverkare som hjälpte till med de anmälda återställningar som kommit 
in. Vi hoppas att vi har återställt de trädgårdar eller allmänningar som är meddelade. 
 
§ 6 Medlemsregister –  genomgång 
 
Viktigt att stämma av att alla medlemmar betalt alla sina delbetalningar. Utskick med påminnelser 
är påbörjad. Kan ske både genom mail och vanlig post.  
 
Viktigt att kolla av att medlemsregistret stämmer med databasen för dosavcheckning. Det har visat 
sig att icke-medlemmar fått dosor uppmonterade.  
 
§ 7 Nästa styrelsemöte + pappersslöjdsträff 
 
Nästa styrelsemöte är satt den 28 oktober kl. 18.30.  
 
Träff för ibladning av nytt tjänsteavtal är satt till söndagen den 25 oktober kl. 11.00. Mats och Lars 
assisterar dagsverkare.  
 
§ 8 Mötet avslutas 
 
Ordförande tacka för visat intresse och avslutar mötet.  
 
Ordförande     Mötessekreterare 
 
 
 
 
________________________________ _________________________________________ 
Susanne Nystedt    Lars Olofsson 
 
 
Justerare 
 
 
 
 
________________________________ 
Mats Uhlén 


