Styrelsemöte Häggådalens Fiberförening
2017-11-08

Kl. 19.30

Lokal Framsidan

Dagordning
§ 1 Mötets öppnande och notering av närvarande
Susanne Nystedt
Mats Uhlen
Krister Andersson
Tony Nilsson
Örjan Johansson
Gullik Webjörn
Ej närvarande
Ove Johansson
Mikael Bynander
Fredrik Johansson
§ 2 Val av justerare
Gullik
§ 3 Godkännande av dagordning
Tillägg Övrigt: Lokalfråga - kallförråd
§ 4 Projektets genomförande

721 gruppanslutningar idag. (Medlemmar + kunder)

a) Lösa trådar?
b) Markavtal – MKVAB – status?

2 boxar kvar som inte har hämtas. De är under kontroll.
Krister har fått lista, Gullik ska skriva ut kartor. Krister har kontakt
med ”kartansvarig” på kommunen och ta reda på markägare.
c) Nya anslutningar?
Arlavägen pågår. Prov av ny entreprenör.
d) Samförläggning av slang?
Kinnarummaanslutningen. Grävs till våren enligt uppgift.
e) Asfaltering? Återställning?
Pärongatan beställd av Krister. Terzia- Martinsson skulle återkomma
om var asfalt skulle läggas. Enda stället vi grävt av asfalt är ute på Basteråsvägen. Det lagades för länge
sedan. Ev. gäller det från tomtgräns och fram till huskroppen, 3-4 m.
§ 5 Reparation – markavtal – status

Markavtal med Kyrkan. 800-1000 m. Vi ska mäta mer exakt.

§ 6 Ekonomi – Uppmaning att sända in arvodeskrav (Gullik)
De som vill ha ersättning måste meddela Krister kontonummer. Ersättning för möten och andra arbeten inom
styrelsen är frivillig. Vi har rätt till ersättning enligt fastställda prismallar.
Vi är ikapp med ekonomin tack vare att vi nu betalar vi för samma antal anslutningar som vi själva kan fakturera
för och har fått tillbaka det vi betalat för mycket tidigare.

Ekonomi 2017-11-08
Kassa
Kommande inbetalningar t.o.m vecka 46

461 913
22 915
484 828

Kommande utbetalningar t.o.m vecka 46

-

164 093
320 735

§ 7 Uppdatering av dokument – klart?
Snart klart! Bolagsverket måste ha nya styrelsen + nya stadgar.
§ 8 Övrigt
Förråd/lokal behövs. Gullik+Krister får mandat att skaffa lämplig lokal. Slangar och fiber lagras tillfälligt på
privat mark.
§ 9 Nästa möte 6 december 19.30
Kommande möten, fram till årsstämman 2018 - Preliminärt:
10/1, 6/2, 6/3, 10/4, 8/5
14/5 Årsmöte Folkets hus, Fritsla.
Dagen före skolans Soaré – vi får låna stolar, scen och ljudutrustning, som sist!
§ 10 Mötets avslutande

Ordförande. Susanne Nystedt

…………………………………..

Sekreterare: Mats Uhlén

Justeras: Gullik Webjörn

………………………………

……………………………………..

