
Styrelsemöte Häggådalens Fiberförening

2019-09-04 Kl. 19.00 Lokal Framsidan

Dagordning 

§ 1 Mötets öppnande och notering av närvarande
Närvarande: Susanne, Krister, Mats, Örjan, Andreas 
Ej närvarande: - 

§ 2 Val av justerare
Örjan

§ 3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes med tillägg under övrigt: 
Publicering av protokoll på hemsidan, upphöra?

§ 4 Status
a) Markavtal – MKVAB - Anslutning för redundans. Avtal skall 

skrivas på nu, förhandling pågår.
b) Nya anslutningar. Fungerande rutiner för nya anslutningar. En del 

är sega med att skicka in anslutningsavtal.
c) Tvist med Fiberbolaget. Vi har besökt advokater, mötet var givande.

Svar skall skickas till konkursförvaltaren efter godkännande av 
styrelsen.

d) Avgrävning Seglora. Lagningen skall lagas permanent innan vintern 
i år. Hyssna-förbindelsen måste bli klar först bara, så att avbrott blir 
så kort som möjligt.

e) Kinnahult, kabel över tomt hos icke-medlem. Vi planerar för en 
grävning runt tomten, markavtal med en hyresfastighet behövs och 
förmodligen en angränsande mark/fastighet. Kapa ledning och skarva 
under mark. Vi gör ingenting förhastat.

§ 5 Ekonomi 
Ekonomin är god. Vi har medel för planerade utökningar av nätet,

samt innehållna pengar till Fiberbolaget, tvist pågår.

I dag kända transaktioner 2019-09-03

Kassa 2019-09-03   962 237:-
Kommande inbetalningar   754 940:-
Återbetalning moms juli och augusti     14 836:-

1 732 013:-

Kommande utbetalningar
Leverantörsfakturor     608 293:-

Behållning  1 123 720:-
Fritsla 2019-09-03



§ 6 Övrigt På grund av behov av att dokumentera känsliga uppgifter (t.ex. 
namn och adresser) kommer styrelsen sluta publicera protokollen på 
hemsidan från och med årsskiftet 2019-2020. Behovet av öppna protokoll 
fanns främst under byggfasen och vi ser ingen anledning att fortsätta. 
Medlemmar som vill ta del av protokoll får göra det efter påskrift av 
tysnadspliktsavtal. Pärm med protokoll finns hos sekreteraren.

§ 7 Nästa möte  - 2 oktober kl. 19.00. (Revidering av förra förslaget. Första
onsdagen i varje månad = 2/10, 6/11, 4/12)

§ 8 Mötets avslutande

Ordförande. Susanne Nystedt

…………………………………..

Sekreterare: Mats Uhlén Justeras: Örjan Johansson

………………..………………… ……………………………………..


