
Protokoll styrelsemöte Häggådalens Fiberförening

20160907     18.3020.30 Lokal Framsidan

Dagordning 

§ 1 Mötets öppnande och notering av närvarande: 
Susanne Nystedt, Gullik Webjörn, Mats Uhlen, Johan Andersson.  (Krister Andersson redovisar 
ekonomin)
Ej närvarande: Per-Åke Loftegård, Ove Johansson, Mikael Bynander

§ 2 Val av justerare. 
Gullik Webjörn

§ 3 Godkännande av dagordning

§ 4 Föregående mötesprotokoll

§ 5 Projektets genomförande

a) Blåsning – status och dokumentation
ca5 medlemmar är inte uppkopplade, de vet om det och arbetet pågår. Nod 1 och 3 är i övrigt i drift!
Gullik redovisar återstående blåsning/svetsning för nod 2 och 4. 20-30 medlemmar har ännu inte fått 
fiber till fasadboxen. Stamnät saknas en del, men går fort att blåsa. 
Många av routrarna har haft fel och har fått lagas/bytas ut. Vi har ett öppet ärende med Netatonce.

b) Asfaltering – Lars överlämnar Lars inte närvarande Vår beställning av asfaltering försvann hos 
entrprenören, ny beställning gjordes förra veckan och (vissa, om inte alla) har nu utförts.

c) Markavtal – MKVAB – Lars överlämnar. Ove meddelar via mail att han kan ta över efter Lars.
d) Återställning

Furubergsvägen 12, Maen, Hallatorpsvägen VEM ANSVARAR? Inget beslut.
e) Boxutlämning

Uppsamling? Datum kommer inom kort på hemsidan. (Sön 18 sept 12-14)



§ 6 Ekonomi

Fakturering av medlemmarnas tjänster. Alla medlemmar tillhörande Nod 1 och 3 faktureras. Vissa har inte fått 
tillgång till tjänst och krediteras om de hör av sig till styrelsen/kassör.

Ekonomisk status (2016-09-07): 
På kontot: 332 017:-

Moms att erhålla: 36 786:-
——————————-
Total: 368 803:-

Kommande bokade utbetalningar: 30 372:-
Fiberbolaget: 210 000:-

Obetalda fakturor 109st, totalt: 405 768:-
varav förfallna 34st, totalt: 336 172:-

Hur hanteras utträde ur föreningen? Lagen om ekonomiska föreningar gås igenom. Frågan bordläggs.

Medlemmar som inte har betalt till fullo kopplas inte in till fibernätet. Har man betalat del av anslutningen är 
man medlem.

§ 7 Beslut  
Höjning av kostnad för extra fiber. 2350 kr/ extra fiber. Baserat på verklig kostnad som vi nu vet när vi har 
installerat ett antal fiber. Gamla priset var ett uppskattad pris klubbat innan projektets start 
Verkställs från 7 september 2016. De som redan bokat fler fiber får avtalat pris 1500 kr/fiber.

§ 8 Övrigt
Inga övriga frågor. Ordförande: Susanne Nystedt

§ 9 Nästa styrelsemöte 
5 oktober 18.30-20.30 --------------------------------------------------------

§ 10 Mötets avslutande

Sekreterare Mats Uhlen Justeras: Gullik Webjörn

----------------------------------------------- ----------------------------------------------------------


