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               SÖDRA ÅSNENS FIBERNÄT EK.FÖR

                                Styrelsemöte 2011–12-07

Plats: Biblioteket, Urshult

Närvarande:  Tore Ragnarsson                  Mårten Guldstrand                    
                      Leif  Karlsson                      Lars-Erik Markusson         
                      Agneta Ragnarsson              
                      Per Mårtensson                   
                      
                                                                   

§ 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 Agneta Ragnarsson och Leif Karlsson. 

§ 4
                                               Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 5
                                                        Förgående protokoll

Förgående mötesprotokoll godkändes.

                                                          § 6.
                                                           Första medlemsinsatsen

EON:s räkningen på 318 081 kr inkl moms för 7200 meter samförläggning  har kommit och 
skall betalas i mitten av jan 2012. För att täcka kostnaden beslöts att en första insats till 
föreningen på 5000 kr/ anslutning skall ske från och med 1/1 2012 och skall vara betald senast 
10/1 2012. Utskick till medlemmar med anslutningsavtal sker den 15/12  2011.  
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§ 7

                                                    Bidrag, ev två föreningar.

Efter kontakt med länsstyrelsen är beskedet att inget beslut om fördelningen av bidragspengar 
ännu skett
En tanke på att dela förening i två delar diskuterades, men får mogna.

                                                                  
                                                                      § 8. 
                                                        Medlemsansökan.

Föreningen har nu  109 st.medlemmar

§ 9.
                                                             Anslutningsavtal

Sedan förra mötet har det arbetats ute i byarna för att få in avtal. För dagen finns 80 avtal 
registrerade i föreningen och fler är på gång. Fördelningen på de olika byarna är:

Sjöaryd – Hagsjöryd             11                       Dunsmåla – Ö Elmehult        6
Stenshult – Frankanäs             6                       Dunshult                                7
Åkroken                                 26                       Lönsbygd – Gräskulla         12
Ålshult – Toftåsa                    12

Frågor angående texten i anslutningsavtalet hade kommit till ordf. Frågorna diskuterades och 
det beslöts att behålla texten oförändrad.

                                                                      § 10.
                                                                  Revisor

Agneta Ragnarsson hade varit i kontakt med Lilian Lindahl angående att vara föreningens 
revisor. Hon avböjde på grund av bristande tid. Frågan gick då till Johnny Fohlin, Tingsryd 
som accepterade.

§ 11.
                                                         Medlemsinformation.

Ett förslag diskuterades. Resultat: se bil 1

§ 12
                                                                    Hemsida
Hemsidan uppdateras kontinuerligt

2



                                            Styrelsemöte 2011-12-07
                                            Södra Åsnens fibernät ek.för

§ 13.
  
                                                              Övriga frågor.

Beslöts att före vintern se över och tydligt markera slangändar i Åkroken, Lönsbygd-
Gräskulla och Sjöaryd.

Agneta Ragnarsson undersöker om föreningen kan momsregistreras för att på så sätt kunna 
lyfta momsen . Per Mårtensson kontaktar Rune Gran i Massanet, Åseda för att reda ut vad 
offentlig upphandling innebär för en fiberförening.

§ 14.
                                                   
                                                                 Nästa möte.
Mitten av januari.

.

§ 15.

                                                                 Avslutning.

Ordförande avslutade mötet.

Tore Ragnarsson, ordf.                                                       Per Mårtensson, sekr.

Justeras:

Agnetha Ragnarsson                                                                  Leif Karlsson
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