Dagordning styrelsemöte Häggådalens Fiberförening
20161109

19.3021.30

Lokal Framsidan

Dagordning
§ 1 Mötets öppnande och notering av närvarande
Pelle L, Susanne N, Krister A, Mats U, Gullik W, Mikael B, Johan A.
Ej närvarande: Ove J
§ 2 Val av justerare
Pelle L
§ 3 Godkännande av dagordning
Dagordningen läses upp och godkännes.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
§ 5 Projektets genomförande

a) Blåsning – Tidsplan - status och dokumentation
Gullik följer upp löpande med de problem som kvarstår:
* Arbetet fortgår enligt tidsplan. 2 problem i område 2. 3-4 fastigheter Klintvägen/Alstervägen
kanalisation saknas, ca 100m
* Gullik leder provlysning av fiber i nod 2. Dagsverkare hjälper till.
* Område 1 En fastighet på Lidhemsvägen ej klar. (kanske klart i dagarna),
En fastighet i Ramslätt ej medlem (men har fått slang) Kommer naturligtvis ej kopplas in.
* Område 3 En fastighet Aratorpsvägen – 7 anslutningar.

b) Asfaltering – Klart?
Det är klart!!

c) Markavtal – MKVAB – Ove övertagit. Status?
Ove ej närvarande
d) Återställning
Dagsverkare har efterfrågats. Många har hört av sig och mycket kommer bli klart. Maen och asfaltshögar
kvarstår. Ny förfrågan planeras.

§ 6 Ekonomi
Dagens status: 2016-11-09
Kontot: 403.525 kr
Kommande utbetalningar (tom 7/12) -165.917kr
Fiberbolaget: -210.000 kr
Obetalda kundfakturor: 260.814 kr
Varav förfallna: 252.900 kr
Kundfordringar som vi troligen inte får betalt för. Ca 50.000 kr
Susanne tar fram lista på aktuella abonnemang hos NAO som vi samkör mot medlemsregister/Fakturering.
Budget/reparationsfond 2017. Styrelsen föreslår att Krister sätter upp en budget. Avsättning till reparationsfond
från 2a kvartalet 2017.
Förfallna fakturor. Inkasso börjar bli aktuellt. Enskilda medlemmar diskuteras.

§ 7 Beslut
Anställa administratör årsskiftet fram till och med årsstämman (1/1-31/5)? Förslagsvis 25% med kontorstid 2
timmar i veckan och resterande administrativa uppgifter som t.ex. hemsida, ledningskoll, inscanning och
dokumentering.
Vi avvaktar, på grund av ekonomin.
§ 8 Övrigt
Snökäppar och reflexband till utsatta skåp. Johan fixar.
§ 9 Nästa styrelsemöte
14 december 19.30-21.30
§ 10 Mötets avslutande

Ordförande: Susanne Nystedt
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Sekreterare Mats Uhlen

Justeras: Pelle Loftegård
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