Protokoll Styrelsemöte Häggådalens Fiberförening
20170111

19.30–21.30

Lokal Framsidan

Dagordning
§ 1 Mötets öppnande och notering av närvarande
Susanne N, Krister A, Mats U, Gullik W, Ove J, Pelle L, Johan A
Ej närvarande: Mikael B
§ 2 Val av justerare.
Pelle valdes
§ 3 Godkännande av dagordning.
Dagordningen läses upp och godkännes utan ändringar
§ 4 Föregående mötesprotokoll.
Protokollet justerat och läggs till handlingarna
§ 5 Projektets genomförande
a) Blåsning – Tidsplan! - status och dokumentation
Uppstart för sista området bör förhandlas med NAO. Frågan är ställd till FB ang färdigdatum, nuvarande
då slutdatumär om 2 dagar. Nod 4 skall inte startas förrän FB är klara med (nästan) alla abonnentfiber +
stam.
Horndal, där måste kanaliseringen göras om då vi inte får sätta skarvpottor i Marks Kraftvärmes brunnar.
AXEAB har fått uppdraget att göra om kanaliseringen.
Statusrapport från FB publiceras på hemsidan när vi får den, troligen i morgon.
401 uppkopplade registrerade abonnenter idag.
b) Markavtal – MKVAB – Status?
3 delsträckor karlagda. Ove/Johan fortsätter.
c) Återställning
Kommer bli nytt försök i vår, Maen återstår. Nytt: Stor grop bakom Kungabergsv. 10/Allmänningen
(Blåsstopp/pga stor sten). Björsvägen 10 Jordhög/uppgrävd brunn öppen (arbete pågår – kommer läggas
igen när klart/Gullik)

§ 6 Ekonomi
Fakturor från Netatonce, Axeab och Fiberbolaget gås igenom.
Dagens status 2017-01-11
Bankkonto
Obetalda kundfakturor (de flesta förfallodag 2017-01-30)
Förfallna kundfakturor för insatser

367.546:477.202:-239.136:-----------605.612:-

Kända lev.fakturor betalning i Januari

461.195:-----------144.417:-

Fiberbolaget när dom är färdiga
AXEAB, ÄTA Fiberbolaget mm

210.000:xxx.xxx:-

§ 7 Beslut
Återbetalning till medlemmar som gått ur. Summa? När är sista dagen för att kunna gå ur? Värdet på nätet (och
på medlems andel) bör minska med avskrivning av nätet över tid.
Rådfråga Companion – Susanne.
§ 8 Övrigt
Registrering av arvoden och utlägg. Redovisning senast söndag till Susanne.
Arbetsgång vid trasiga routrar: Net at Once vill sköta utbyten, har som mål att från att beslut om utbyte tas, så
skall det dröja högst tre arbetsdagar innan medlemmen har fått en utbytt felfri router.
Utdelning av boxar.
Pelle sköter utdelning av de sista routrarna efter att medlemmar/hyresgäster tar kontakt. Det finns ett 10-tal boxar
kvar, Pelle kontrollerar hur vi gör om fler boxar behövs (Flera medlemmar har tillkommit under
routerutdelningarna) Önskvärt att Netatonce hanterar boxarna helt och hållet från nu.

§ 9 Nästa styrelsemöte – 1 februari 19.30-21.30
§ 10 Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet.

Ordförande: Susanne Nystedt

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

Sekreterare Mats Uhlen

Justeras: Per-Åke Loftegård

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