
Konstituerande styrelsemöte Häggådalens Fiberförening

2017-06-08  Kl 20.00 Lokal Framsidan

Dagordning 

§ 1 Mötets öppnande och notering av närvarande

Susanne Nystedt
Mats Uhlen
Krister Andersson
Tony Nilsson
Örjan Johansson
Mikael Bynander
Fredrik Johansson
Ove Johansson

Ej närvarnade
Gullik Webjörn

§ 2 Val av justerare
Mikael Bynander

§ 3 Godkännande av dagordning

§ 4 Styrelseledamöter och ansvarsområden

Kontakt NAO Fredrik J
Hemsida Mats
Massmejl Susanne
Återställningar/Dagsverken Susanne
Kontakt Fiberbolaget Gullik
Ledningskollen Mats, Gullik
Markavtal MKVAB Ove
Nya/avgående medlemmar Krister
Boxhantering – innan styrelsemöten



§ 5 Projektets genomförande

a) Blåsning och svetsning Gullik vet allt, ej närvarande
b) Markavtal – MKVAB – Status? Lantmäteriet vill ha betalt, eller kostnadsfri självsökning i Göteborg. 

Ca 50 avtal behöver kontrolleras, fastighetsbet. + ägare. Fredrik J har möjlighet att göra sökningarna. 
Därefter behövs dörrknackning för avtalsskrivning. Kartor för avtal skall tas fram också.

c) Uppsamlingsheat? Gullik kommer att fortsätta projektera nya medlemmar när allt är 
klart med befintliga medlemmar.
Timmele ska gräva åt NAO från vår sista utpost vid Ramslätt till Skephult. 4,6 km. 16/12 slang kan 
samförläggas av oss. Kinnarumma för redundans blir mindre aktuellt i så fall?
Vi har några intreserade hushåll mot Kinnarumma, vars anslutningsavgift ryms inom grävbudget. Med 
samförläggning en bit kan vi till och med gå plus.

§ 6 Ekonomi 

Kassa 292.054 kr

Kommande inbetalningar tom v 26 637.520 kr

Förfallna inbetalningar 137.479 kr

1.067.053 kr

Kommande utbetalningar tom vecka 26 703.666 kr

Eventuella utbetalningar som ska förhandlas 280.209 kr

Vi kan inte räkna med att få hela den förfallna summan

§ 7 Medlemskap – hur fungerar det?

Medlem i föreningen:
Aktiv fiber. 200 kr/år + 68 kr/mån. Föreningsabonnemang eller Annan operatör.
Passiv fiber. 200 kr/år + 68 kr/mån. Inget abonemang, men kan driftsättas "direkt". Ej ljus i fibern.
Avstängd fiber. 200 kr/år. Inkopplingsavgift 2500 kr underförutsättning att anläggningen är intakt (fiber fram till 
fasadbox). (Här kan vi förutsätta att inomhusfiber är skadad och kan behöva bytas ut)

Ej medlem: 
Betalar 20.500kr + dagsverke 2000kr  + offert, full kostnadstäckning om fiber ej finns framdraget---> Aktiv fiber
eller Passiv fiber
20.500 kr innebär delägarskap i hela föreningsnätet och är oberoende av hur litet jobb som behövs för 
inkoppling.

Om medlem önskar utträda ur föreningen utbetalas ingen inbetald insats då denna är förbrukad i och med 
byggnation av nätet. Initialinsatsen på 300 kr utbetalas dock på begäran.



§ 8 Övrigt
Maaen Grusning 6st intresserade dagsverkare fixar detta. 
Ekhamravägen 9, ett uppgrävt hål i en äng.
Krister vill ha nyckel till kontoret. Susanne kollar och fixar.
Kopia på Fotolegitimation för alla i styrelsen till Krister, Arivab behöver det. (bokföringsbyrån)

§ 9 Nästa styrelsemöte – i augusti/september. Susanne kallar efter semestern. Onsdagar kl. 19.30 

§ 10 Mötets avslutande

Ordförande. Susanne Nystedt

…………………………………..

Sekreterare: Mats Uhlén Justeras: Mikael Bynander

……………………………… ……………………………………..


