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               SÖDRA ÅSNENS FIBERNÄT EK.FÖR

                                Styrelsemöte 2012–01-16

Plats: Biblioteket, Urshult

Närvarande:  Tore Ragnarsson                  Roland Winquist
                      Mikael Jeansson                   Lars-Erik Markusson
                      Agneta Ragnarsson              Åsa Nordkvist
                      Per Mårtensson                     Ingvar 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 Åsa Nordkvist och Ingvar Johansson.

§ 4
                                               Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 5
                                                        Förgående protokoll

Förgående mötesprotokoll godkändes.

                                                          § 6.
                                                           Första medlemsinsatsen

Räkningen på den första insatsen har gått ut till 85 stycken medlemmar som tecknat
anslutningsavtal. Av dessa har 73 stycken till dags datum betalat in sin andel. De inkomna
medlen har räckt för att täcka EONs räkning som nu är betald.
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§ 7
                                                    Bidrag, momsregistrering.

Föreningen sökte i dec 2011 kanlisationsstöd för samförläggningen med EON. Efter kontakt
med länsstyrelsen är beskedet att beslut om fördelningen av bidragspengar kommer att ske
vecka 3 eller 4.
En ansökan om momsregistrering skickades in till skatteverket sista veckan i dec 2011. Ännu
inget besked.

                                                                      § 8.
                                                        Medlemsansökan.

Ytterliggare medlemmar har tillkommit.

§ 9.
                                                             Anslutningsavtal

Antalet anslutningsavtal är nu uppe i 85 st.
Styrelsen diskuterade föreningens – medlemmens del i anslutningen efter tomtgränsen.
Beslöts att föreningen står för slang, fiber och kopplingsdosa i huset, medlemmen står för
schakt på tomten samt installation inom bostaden.
Var tomtgränsen går får bedömas från fall till fall. Vid tveksamhet avgör styrelsen.

§ 11.
                                                         Medlemsinformation, klarläggande

Får anstå till ev informationsmöte.

§ 12
                                  Fråga om flera anslutningar på samma fastighet

Om medlemmen önskar flera anslutningar till samma fastighet bör detta kunna ske till ett
reducerat pris. Detaljerna får diskuteras .

§ 13
                                                           Informationsmöte ?

Beslöts att hålla ett informationsmöte för alla fastighetsägare inom föreningens område
måndagen 19 alt 26 mars för att redovisa det aktuella läget och inspirera till fler anslutningar.
Gästtalare: Förslagsvis Sven-Olof Sörgårn och Mats Bild.

§ 14
                                                                    Hemsida

Hemsidan uppdateras kontinuerligt av Mårten Guldstrand.
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§ 15.

                                                              Övriga frågor.

Slangändarna  i Åkroken, Lönsbygd.-Gräskulla och Sjöaryd har blivit kontrollerade och
tydligt utmärkta.

§ 16.

                                                                 Nästa möte.

Månd 20 feb 2012  kl 18:30 på biblioteket, Urshult

.

§ 17.

                                                                 Avslutning.

Ordförande avslutade mötet.

Tore Ragnarsson, ordf.                                                       Per Mårtensson, sekr.

Justeras:

Åsa Nordkvist                                                                  Ingvar Johanson


