
Protokoll styrelsemöte Häggådalens Fiberförening

20170308   19.30–21.30 Lokal Framsidan

Dagordning 

§ 1

Mötets öppnande och notering av närvarande

Susanne, Gullik och Pelle. Krister går igenom ekonomin. 

§ 2

Val av justerare

Pelle Loftegård

§ 3

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4

Föregående mötesprotokoll

Inga kommentarer.

§ 5

Projektets genomförande

a) Blåsning och svetsning

Arbetet fortlöper. 

b) Markavtal – MKVAB – Status? 

Ove ej närvarande, vi får bordlägga frågan till nästa möte. 

§ 6

Ekonomi

Två medlemmar som ej fullbetalt sin insats där det är skickat till Inkasso, men inget händer. Det verkar som att 
föreningen inte kommer att få pengarna. Det är viktigt att vi bevakar dessa fastigheter och stänger ner deras 
anslutning den sista mars om betalning uteblir.

Ytterligare fyra medlemmar är inskickade till Inkasso. Vi avvaktar till slutet av månaden. 



Krister kommer att fakturera timmar för kvartal ett och två. Arbetet med fakturering har tagit oerhört mycket tid i 
och med att alla inte har varit uppkopplade än.

Susanne tar kontakt med en medlem som hävdar att vi ska betala för reparation av avgrävd 
gräsklipparkabel. Susanne tar även kontakt med icke-medlem i Seglora där vi har gått över mark för att 
komma fram med fiberkablar. 

§ 7

Beslut

Återbetalning till medlemmar som gått ur. Uppdatering av stadgar kommer att behövas där insats numer räknas 
som ej återbetalningsbar. 

Nya medlemmar får betala 22 700 kr för att gå med. (20 500 kr + 2000 kr friköp av dagsverke + 200 kr 
medlemsavgift) Viktigt att se till att det inte innebär ytterligare kostnader för föreningen 

Ev. påkoppling Kinnarumma. Styrelsen beviljar att Gullik får undersöka möjlighet till utökning av nätet. 

§ 8

Övrigt

Klintvägen 3 – avgrävd gräsklipparkabel. Fastighetsägaren ombeds kontakta Gullik när våren kommer och 
gräsklipparsäsongen drar igång. 

Skapa lista för de som valt annan operatör så att vi vet vilka vi ska fakturera endast nätavgift. 

§ 9

 Nästa styrelsemöte – 5 april 19.30-21.30

§ 10

Mötets avslutande

Susanne avslutar mötet. 

Ordförande: Susanne Nystedt

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

Sekreterare Susanne Nystedt Justeras: Per-Åke Loftegård
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