
Protokoll styrelsemöte Häggådalens Fiberförening

20170201    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, Mikael B

Ej närvarande: Johan A

§ 2 Val av justerare
Pelle Loftegård valdes.

§ 3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes utan ändringar.

§ 4 Föregående mötesprotokoll
Justerat

§ 5 Projektets genomförande

a) Blåsning – Tidsplan! - status och dokumentation 
ca 50 återstående kvarstår. Tidsplan för återstående medlemmar inväntas från Fiberbolaget.
Uppstart för sista området bör förhandlas med NAO. Gullik för samtal med NAO

b) Markavtal – MKVAB – Status?
Ove har jobbat med kartor och markavtal. Han behöver hjälp med identifiering av exakta grävsträckor. 
Gullik hjälper till med kabelsökning.

c) Byte av routrar – process?
Vi skall inte hantera routrar efter utdelning. Reparation/utbyte sköts av NAO efter medlemmens 
felanmälan. Detsamma gäller problem med TV-box/Tv-mottagning. Felanmäles till Sappa.

d) Återställning
Kommer bli nytt försök i vår.



§ 6 Ekonomi

Ekonomiska dagsläget gås igenom. Läget är litet ansträngt i slutet av projektet då vissa fortfarande inte betalat 
sina insatser till föreningen. Inkasso har gått till några medlemmar med obetalda insatser.

Status 2017-02-01
Bankkonto 210.869:-
Obetalda kundfakturor 166.878:-
Förfallna kundfakturor, insatser, extrafiber 213.636:-

======
591.383:-

-213.636:-

=======
377.747:-

Kända lev.fakuror, början av feb -57.559:-
========
320.188:-

Fiberbolaget när dom är färdiga 210.000:-
AXEAB, NAO, ÄTA Fiberbol. mm xxx.xxx:-

Vissa medlemmar har efterfrågat årsfaktura. Detta kan spara mycket pengar åt föreningen. Förslag att erbjuda 
frivillig årsbetalning till medlemmarna.

§ 7 Beslut
Stoppdatum för gruppanslutning är 1 mars 2017. Efter detta datum tecknas avtal direkt med operatör.

§ 8 Övrigt
En motion har inkommit; Ang uppdatering av stadgar rörande återbetalning av insats för medlemmar som går ur 
föreningen.
Klintvägen 3 – avgrävd gräsklipparkabel. Ej medlem, men har fått slang framgrävd samt stam genom trädgården.
Gullik besöker adressen och felsöker gräsklipparslingan i början av gräsklipparsäsongen.

§ 9 Nästa styrelsemöte – 8 mars 19.30-21.30

§ 10 Mötets avslutande 

Ordförande: Susanne Nystedt

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

Sekreterare Mats Uhlen Justeras: Per-Åke Loftegård

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


