Styrelsemöte Häggådalens Fiberförening
2018-04-17

Kl. 19.00

Lokal Framsidan

Dagordning
§ 1 Mötets öppnande och notering av närvarande Susanne, Krister, Mats, Örjan
§ 2 Val av justerare

Örjan

§ 3 Godkännande av dagordning. Godkänd med en lista på diskussionspunkter från Krister, läggs under övrigt
eller tas upp under ordinarie punkter.
§ 4 Projektets genomförande

a) Status Fiberbolaget
Vi väntar på mätprotokoll från OTDR mätning
b) Markavtal – MKVAB – status
Krister har inte hört av MKVAB och har inte hunnit kontakta dem.
c) Nya anslutningar Arlavägen 5, Krister och grävaren har tittat. Gräv planerat v16 eller 17. Mats
förbereder för blåsning och svetsning.
d) Besiktning
Se a). B: anmärkningar besiktningsprotokoll, Tätning av slangar/duct.
Skyltar. Krister tittar på att beställa graverade skyltar med längre hållbarhet än våra tillfälliga
märkningar. Vi har tätningar för duct, Krister letar efter lämpliga tätningar av 16/12 slang. Vi
måste ha en lista och karta med alla skåp och pricka av varefter de är kontrollerade och fixade
med skyltar och tätningar. Ev. också Lecakulor i botten.
§ 5 Ekonomi
I dag kända transaktioner 18-04-16
Kassa 18-04-16
Förfallna fakturor

563 753:52 478:616 231:-

Kommande utbetalningar
Leverantörsfakturor

24 246:-

Moms mars

15 957:-

Fiberbolaget

210 000:-

Motkrav Fiberbolaget

- 208 368:41 835:-

Behållning
Fritsla 2018-04-16

574 396:-

§ 6 Övrigt –
a. Motkrav Fiberbolaget. Våra motkrav uppgår till ungefär samma belopp som slutbetalningen till FB, drygt
200.000 kr. Ersättning för våra omkostnader efter lovat färdigdatum 2016-05-31
b. Dataskydds förordning GDPR. Örjan tittar på vad vi behöver göra.
c. Avstängning en hyresgäst Obetalda fakturor, påminnelser och inkasso. Mats kopplar bort fibern i noden i
enlighet med ”Avtalsvillkor för tillhandahållande av nättjänster i Häggådalens Fiberförenings fibernät, gällande
från 2018-01-01”.
d. Fysisk bortkoppling Två medlemmar. Obetalda fakturor, påminnelser och inkasso. Mats kopplar bort fibern
i noden i enlighet med ”Avtalsvillkor för tillhandahållande av nättjänster i Häggådalens Fiberförenings fibernät,
gällande från 2018-01-01”.
e. Hälls mureri, fakturering av lagning av skador på fastighetens fibernät vid inkoppling av hyresgäster,
Förläggarevägen 39 och 41 (Mats mailar faktureringsunderlag till Krister), ansluta Förläggarevägen 38 och 42.
(Krister kontrollerar inkopplingsproblem).
f. Nyinkopplad medlem skickar inte in avtal.

Susanne besöker Medlem och får underskrifter.

g. Dragavlastningar garanti Fiberbolaget. Vi har skickat foton på fiberkabel som släppt sin dragavlastning i
fasaddosa och sträckt fibern så att anslutningen blir dålig eller upphör helt. Väntar på svar.
h. Boxhantering. Krister hanterar boxar för flytt och uppsägningar. Än så länge finns inga TV-boxar över utan
alla är ute och är aktiva. Några (ca 5?) Mediaboxar finns över, gruppanslutningar. Oklart vad vi gör med dem, vi
efterinkopplar inga gruppanslutningar. Utbytesboxar eller återlämning till NAO?
i. Flytt. Vi flyttar kontoret 1 juni. Eller strax därefter… Lokalen ser bra ut och uppfyller våra önskemål. Kontoret
har fortsatt adress Gärdebovägen 3, vi flyttar ner i källaren.
§ 7 Nästa möte 8 maj. Årsstämma 14 maj i Folkets hus.
§ 8 Mötets avslutande

Ordförande. Susanne Nystedt

…………………………………..

Sekreterare: Mats Uhlén

Justeras: Örjan Johansson

………………………………

……………………………………..

