
 

SÖDRA ÅSNENS FIBERNÄT EK.FÖR

Styrelsemöte  2014-07-07
Plats: Biblioteket, Urshult

Närvarande:  Tore Ragnarsson Mårten Guldstrand
                      Leif Karlsson Agnetha Ragnarsson
                      Roland Winquist     Gunnel Olsson
                      Ingvar Johansson
                      
                      
                    
                   

§ 1
Sammanträdet öppnas

Ordförande Tore Ragnarsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2
Val av mötessekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Gunnel Olsson.

§ 3
Val av två protokolljusterare

Till att justera dagens protokoll valdes Ingvar Johansson och Leif Karlsson

§ 4
Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 5
Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll. Medlemsavgiften oförändrad 100:-/år och hushåll som ska 
betalas omgående till kassören. Arvode till styrelsen höjdes till 5000:- kronor/år och fördelas till
Ordförande:2500:-/år, kassör och sekreterare: 750:-/år, revisor: 250:-/år, övriga utgifter:750:-/år.

§ 6
Upphandling KO

Genomgång av förfrågningsunderlaget för upphandling av kommunikationsoperatör för ett brett 
och öppet tjänsteutbud i fiberföreningens bredbandsnät. Nod eventuellt  placerad i Norraryd 
och/eller Urshult. Tore Ragnarsson tar kontakt med Sven-Olof Sörgårn så allt är riktigt angående 
upphandlingen. Trygghetslarm  måste fungera. Färdigställandetid för KO är 2014-11-14.
Slutredovisningen till länsstyrelsen ska skickas så snart projektet är klart och senast 2014-12-31.

                                    § 7
Pågående schakt

Schakt fortsätter från Jätsbygd till Lönsbygd och andra laget från Dunshult  och fortsätter sedan i 
Frankanäs. På fakturen från NCC  ifrågasätts  kostnader för bergknackning 108000:- kronor 
( 810:-/meter). Tore Ragnarsson  tar kontakt med NCC.
Ta kontakt med fastighetsägare som inte vill ha fiber men som har markavtal.



§ 8
Ev. betalningsplan för insatsen

Medlem som har svårt att betala insatsen vid ett tillfälle bör i första hand ta kontakt med sin bank 
för eventuellt lån. I andra hand får styrelsen besluta om delbetalning.

§ 9
Ansökan om bankkredit

Södra Åsnens Fibernät ek.för. ansöker om bankkredit hos  Sparbanken Eken, Ryd. Christian 
Arvidsson, Sparbanken Eken, Ryd skickar dukument för underskrift. Ränta: 4,1% på utnyttjat 
belopp.

                                                                             § 10
Nästa möte

Ordförande kallar till nästa möte.

                                                                            
                                                                             § 11

Övriga frågor
Markavtal på Getnö ej undertecknat.
Medlemsinformation läggs ut av Mårten Guldstrand  och  påminnelse av inbetalning av 
medlemsavgiften 100:- kronor/hushåll.

§ 12
Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Tore Ragnarsson, ordf. Gunnel Olsson, sekr.

Ingvar Johansson Leif Karlsson
                          


