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               SÖDRA ÅSNENS FIBERNÄT EK.FÖR

                                Styrelsemöte 2011–04-27

Plats: Biblioteket, Urshult

Närvarande:  Tore Ragnarsson          Ingrid Olsson
                      Agneta Ragnarsson      Ingvar Johansson
                      Åsa Nordkvist              Per Mårtensson
                      Mårten Guldstrand       Leif Karlsson
                      Sten Johansson

§ 1
                                                       Sammanträdet öppnas

Ordförande Tore Ragnarsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2
                                                     Val av mötessekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Per Mårtensson

§ 3
                                                Val av två protokolljusterare

Till att justera dagens protokoll valdes Mårten Guldstrand och Ingvar Johansson..

§ 4
                                               Godkännande av dagordning

Efter § 14 insattes en § 14 B Föreningens geografiska omfattning. Därefter godkändes dag-
ordningen.

§ 5
                                                        Förgående protokoll

Förgående mötesprotokoll gicks igenom.

§ 6
                                               Projekteringshjälp av Vexnet.

Sven-Olof Sörgårn kommer att torsdag 28/ 4 att ta kontakt med Tore Ragnarsson för
peojektering av samförlägningen med E. ON.
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                                                           § 7
                                                Slang Tryteke – Ekefors?

Tore Ragnarsson redogjorde för att E.ON kommer att påbörja grävningen mellan Tryteke och
Ekefors inom de närmaste veckorna. Ifall Lars Månsson, Ekefors vill ansluta sig kommer
föreningen att samförlägga slang. Enligt ett tidigare besked är han inte intresserad och då
kommer ingen slang att läggas. Mårten Guldstrand kontrollerar Lars Månssons intresse.

§ 8.
                                            Samförläggning med E.ON.

Tore Ragnarsson meddelade samförläggning med E.ON sträckan Lönsbygd – Gräskulla
kommer att ske.
E.ON kommer att ha ett uppstartsmöte 3/5 där även vägverket medverkar. Tore Ragnarsson
företräder föreningen.
Styrelsen godkände E.ONs offert och gav firmatecknarna i uppdrag att underteckna denna
med förbehållet att föreningen betalar till fullo när arbetet ät utfört.

§ 9.
                                              Öppnandet av konto på bank

Tore Ragnarsson meddelade att föreningen öppnat företagskonto + bankgiro i Sparbanken
Eken, Ryd.
Föreningens bankgiro : 743-3311.

 § 10.
                                Ansökan om startbidrag hos Tingsryd kommun.

Tore Ragnarsson meddelade att han har lämnat in ansökan om startbidrag och att den kommer
att behandlas av kommunstyrelsen den 28 april.

§ 11.
                          Kontakta Tingsryds kommun angående slang till fiber.

Lars-Olof Sörgårn och kommunen har lovat att slang till fiber skall finnas tillgänglig när
E.ON börjar gräva.

§ 12.
                                                                      Bidrag.

Per Mårtensson rapporterade efter kontakt med länsstyrelsen, att det fortfarande inte finns
några pengar att söka för fiberprojekt, men att de skulle skicka ansökningsformulär och an-
visningar så att föreningen skulle kunna göra en ansökan och därmed ställa sig i kö.
Pengar för projektering, kartritning mm. finns att söka hos länsstyrelsen som täcker 50% av
kostnaden.

§ 13.
                                                           Medlemsansökning

Beslöts att ansökan om medlemskap i föreningen kan ske från och med stormötet.
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§ 14.
                                                                    Hemsida

Hemsidan finns registrerad som safnet.se. Ingrid Olsson fick i uppdrag att vara
hemsidesansvarig. Mårten Guldstrand fick i uppdrag att fortsätta kontakten med Jonas
Svegland så att hemsidan kan vara färdig inför utskicket till stormötet.

§ 14 B
                                                Föreningens geografiska omfattning.

Beslöts att ge Tore Ragnarsson i uppdrag att reda ut var gränsen för föreningen bör gå mot
Vrångaböke och Blidingsholm samt hur långt österut mot Urshult det är lämpligt att gå.

§ 15.
                                                                    Stormöte

Beslöts att inbjudan skall gå till samtliga fastighetsägare inom föreningens område.
Mötet kommer att ske i Parken, Urshult sön  5 juni kl 15:00. Medverkande förutom styrelsen,
Tingsryd kommun, Wexnet och  sparbanken Eken.
Tore Ragnarsson tar fram adresser och Åsa Nordkvist skaffar fram kuvert, kopierar kallelse
och ordnar adressetiketter.

§ 16.
                                                                 Nästa Möte.

Nästa möte beslöts till måndagen 9/5 på Getnö kl 18:30 då detaljerna för stormötet skall
finslipas.

§ 17
                                                                 Öviga frågor

Inga,

 § 18.
                                                                  Avslutning
Ordförande avslutade mötet

Tore Ragnarsson, ordf.                                                       Per Mårtensson, sekr.

Justeras:

Mårten Guldstrand                                                            Ingvar Johansson 


