Konstituerande styrelsemöte Häggådalens Fiberförening
2018-09-19

Kl. 19.30

Lokal Framsidan

Dagordning
§ 1 Mötets öppnande och notering av närvarande
Susanne, Krister, Mats, Tony, Örjan, Andreas
§ 2 Val av justerare
Andreas
§ 3 Godkännande av dagordning
Tillägg §5 g
§ 4 Styrelseledamöter och ansvarsområden
Ledningskoll: Mats (Susanne)
Kassör: Krister
Hemsida: Andreas (nya), Mats (gamla)
Abonnemang, boxar ägarbyten: Krister
Kartritning, Nätdokumentation: Mats
Nya medlemmar:
§ 5 Status
a) Markavtal – MKVAB
Krister går igenom vilka markavtal som saknas. Bitarna börjar falla på
plats. Susanne och Krister samlar in saknade markavtal.
b) Nya anslutningar – rutin och tidsplan

Vi sammanställer vilka som skall kopplas upp och meddelar Linktolink
som utför hela entreprenaden.
c) Anslutning mot Kinnarumma

Vi tittar på samarbete med Ljushults fiber på fiberförläggning för att
få fler inkopplingspunkter i vårt nät. (Vi har bara kontakt med
yttervärden via Seglora idag) Gullik Webjörn engageras som konsult
för detta projekt.

d) Märkning av fiberskåp

Nya skyltar är framtagna och skall skruvas fast. Susanne tittar på att
köpa borrmaskin.
e) Byte av lokal

Nuvarande lokal kommer vi lämna då den är perfelt för en annan
hyresgäst och egentligen för stor för oss. Vi har blivit erbjudna att
flytta till bageriets gamla lokal som blir ledig under hösten. Vi för
samtal med Tomas Ekberg om att flytta tillbaka till gamla lokalen,
eller någon annan liten lokal som passar.
f) E-post knutna till personer

E-postadresser finns till alla styrelsemedlemmar. Mats vädjar alla att
prova använda adresserna speciellt i officiella kontakter.
g) Utbyggnad centrala Fritsla

Linktolink har fått uppdraget att inventera och planera, vi väntar på
offert. Det går att bygga ut utan att gräva, men det kommer innebära
avbrott för 20-talet medlemmar i några dagar, då en fiberkabel måste
kapas och bytas till en större.
§ 6 Ekonomi
Ekonomin är god, men vi ska göra flera utbyggnader, som
kommer att kosta pengar. (Mer kapacitet i Centrum/Gärdebovägen.
Utbyggnad mot Kinnarumma)
Kassa 2018-09-19
Kommande inbetalningar
Återbetalning moms för augusti

629
693
5
1 329

778:644:707:129:-

Kommande utbetalningar
Leverantörsfakturor

564 015:-

Behållning

765 114:-

Fritsla 2018-09-19

§ 7 Övrigt
Inga övriga ärenden.
§ 8 Höstens möten
Onsdagar kl. 19.30

10/10, 7/11, 5/12, 9/1

§ 9 Mötets avslutande

Ordförande. Susanne Nystedt

…………………………………..

Sekreterare: Mats Uhlén

Justeras: Andreas Göransson

………………………………

……………………………………..

