
Protokoll styrelsemöte Häggådalens Fiberförening

20161005     19.3021.30 Lokal Framsidan

Dagordning 

§ 1 Mötets öppnande och notering av närvarande

Susanne N, Gullik W, Krister A, Ove J, Mikael B, Pelle L, Johan A, Mats U
Ej närvarande: Lars N

§ 2 Val av justerare: Pelle L

§ 3 Godkännande av dagordning: Dagordningen godkännes

§ 4 Föregående mötesprotokoll: Justerat och godkänt.

§ 5 Projektets genomförande

a) Blåsning – status och dokumentation
Nod 2 Enstaka fiberblåsning kvar. 
Vi har krävt en tidsplan för återstående fiberblåsning och svetsning, och fått det idag.
Hela område 2 klart den 18/11
Hela område 4 klart den 14/12
Därefter kan vi beställa inkoppling från Netatonce. Arbetet tar en dag/nod.
Besikting beställt till 14/12
Inga stopp i stamnätsslangar. 
10-15 stopp i abonnentslingor, utanför tomtmark. 
En 12 fiberkabel är uppgraderad till 24 fiber, i Salgutsred, där var det snålt med extra fiber för 
transitlinjer. Prisökningen är marginell och snabbt intjänad.

b) Asfaltering – Lars överlämnar. Lars ej närvarande. 
Ej klart: Hamravägen 4, Ljungliden längst upp. Pelle beställer asfaltering.

c) Markavtal – MKVAB – Lars överlämnar. Ove tar över. 
d) Återställning

Furubergsvägen 12 (sly bort), Maen (grus), Hallatorpsvägen (Asfalt bort och jord) VEM ANSVARAR? 
Pelle tar hand om asfalten. Ingen annan anmäler sig frivilligt. Alla har fullt upp med andra uppgifter. 
Frågan bordlägges.

§ 6 Ekonomi

Dagens status: 2016-10-05
Kontot: 445.298 kr
Kundfordringar: 504.758 kr
Kommande inbet. -255.202 kr
Fiberbolaget: -210.000 kr
Krister: -12.435 kr

Kundfordringar som vi troligen inte får betalt för. Ca 50.000 kr



§ 7 Beslut
Gullik: Föreningen ska teckna internetavtal för internetaccess till bodarna. Gullik ordnar avtal.

§ 8 Övrigt

Anställa administratör?
Behov finnes. 25% ? 50% ? Anställa Tomas Nystedt igen? Den anställde måste ha mycket tydliga arbetsuppgifter
och ramar för agerande. Frågan bordlägges.

Nätavgift på vilande fiber. Vid ej aktiva abonnemang utgår nätavgift, som annars är inbakad i tjänsteavgift. 
Privata hyresgäster betalar inte nätavgift vid ej nyttjande av fibern. Var och en som nyttjar fiber på annat sätt 
skall betala nätavgift.

Det finns medlemmar som vägrar betala anslutning av olika anledningar.

Styrelsen bör rensa upp på kontoret. Lördag 29 okt. prelbokat. kl. 11.00

§ 9 Nästa styrelsemöte – 9 november 19.30-21.30

§ 10 Mötets avslutande

Ordförande: Susanne Nystedt

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

Sekreterare Mats Uhlen Justeras: Pelle Loftegård

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


