
SÖDRA ÅSNENS FIBERNÄT EK.FÖR

Styrelsemöte  2015-01-13

Plats: Biblioteket, Urshult

Närvarande:  Tore Ragnarsson   Mårten Guldstrand
                      Leif Karlsson               Ingvar Johansson
                     Agnetha Ragnarsson        Gunnel Olsson
                     Lars-Erik Marcusson
                      
                                         

§ 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 Lars-Erik Marcusson.

§ 4
Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 5
Föregående protokoll

Föregående protokoll granskades. Ändring av § 13 till följande: Tore och Ingvar kontrollerar
kartorna till Lantmäteriet innan vi ansöker om offert. Därefter lades protokollet till handlingarna.
.

                                                                             § 6
Anmäla till ledningskollen

Södra Åsnens fibernät ek. för. ska rapportera till Ledningskollen var fibern är nedgrävd. Även den
samförlagda. Tore tar kontakt med Sven-Olof Sörgårn om eventuell gemensam rapportering till
Ledningskollen.

§ 7
Ekonomi

Föreningen har utökat sin kredit hos Sparbanken Eken, Ryd. Utbetalningar på inbetald moms
beräknas inom en snar framtid. Eventuellt måste mer pengar betalas in  av föreningens medlemmar.

.



                                                                           § 8
Ansökan om utbetalning av stöd

Ansökan om utbetalning av stöd är inlämnad till Länsstyrelsen 2014-12-19. Handläggningen
beräknas till 4 -6 månader.

§ 9
Lantmäteriet ledningsrätt

På alla fastigheter med fler än en ägare måste samtliga underteckna markupplåtelseavtalet.
Lantmäteriet har upptäckt flera fastigheter där det fattas markupplåtelseavtal. Tore skriver ut kartor
och avtal som ska undertecknas av fastighetsägarna.

§ 10
Nätavgift till Wexnet .

Nätavgiften till Wexnet är 150:-/månad inkl. moms/ medlem. Denna kostnad debiteras sedan
kvartalsvis i förskott av fiberföreningen till medlemmarna. Agnetha kontrollerar Wexnet-fakturan
så kreditering sker vid avbrott.

§ 11
Föreningens avgifter för anslutna medlemmar

Avgifter för anslutna medlemmar se protokoll 2014-11-18 § 14 och § 15.

§ 12
Inköp av redovisningsprogram

Agnetha och Tore undersöket om föreningen kan köpa ett webb-baserat program som även är
avtalsbaserat.

§ 13
Årsmöte

Förslag på lämplig dag och plats för årsmötet 2015. Mårten bokar Parken, Urshult en lämplig dag i
mitten av maj.

§ 14
Nästa möte

Tore kallar till nästa möte.

§ 15
Kaffeordnare till styrelsemöten

Styrelsen beslutade göra en lista på vilken som ska ordna fika till styrelsemöten i följande ordning:
Roland Winquist, Tore Ragnarsson. Åsa Nordkvist, Agnetha Ragnarsson, Christina Morley,
Gunnel Olsson, Ingvar Johansson, Lars-Erik Marcusson, Leif Karlsson, Mårten Guldstrand.



§ 16
Övriga frågor

Tore kontrollerar hos försäkringsbolagen om det finns möjlighet att försäkra fiberföreningen eller
om det ska finnas  serviceavtal.
Märkning av stolpar: Eltel har märkt upp brickor som ska fästas på stolparna. Tore tar kontakt med
Eltel. Fiberföreningen ska fästa dekaler på alla skåpen.
.
.

§ 17
Avslutning

Ordförande tackade och avslutade mötet.

.

.

Tore Ragnarsson, ordf.                                       Gunnel Olsson, sekr.

Justeras:

Ingvar Johansson                                                  Lars-Erik Marcusson


