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               SÖDRA ÅSNENS FIBERNÄT EK.FÖR

                                Styrelsemöte 2012–11-21

Plats: Biblioteket, Urshult

Närvarande:  Tore Ragnarsson                  Roland Winquist
                      Agneta Ragnarsson              Åsa Nordkvist
                      Per Mårtensson                     Tommy Nilsson
                      Leif Karlsson                        Martin Carlsson
                      Mårten Guldstrand                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
             Information av Magnus Andersson Coompanion Kronoberg.
Magnus Andersson hade inbjudits för att informera styrelsen om förutsättningar och
konsekvenser av att dela föreningen för att därigenom undvika offentlig upphandling.
En delad förening skall fortleva i minst 5 år, därefter kan den fusionera.
Magnus redogjorde också för hur man ställer upp resultat o balansräkning för en fiberförening
och uppmanade styrelsemedlemmarna att läsa coompanions handbok på www.coompanion.se.

§ 4
                                         Val av två protokolljusterare
Till att justera dagens protokoll valdes Agnetha Ragnarsson och Mårten Guldstrand.

§ 5
                                               Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 6
                                                      Aktuella grävningar
133meter slang har lagts ned i samband med vattenledningsgrävning till fastigheterna
Dunshult 2:33 (Maria Bowin) och Urshult 1:12 (Kenneth och Rosmarie Görtz). Fastighets-
ägarna har betalt grävningen och det beslöts att dessa får debitera föreningen med 35 kr/
meter. .
Angående arbetena till Igelön har ännu inget hänt utan Tore Ragnarsson håller fortsatt kontakt
med EON.
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                                                                  § 7.
                                                         Bidragsläget.
Det verkar som om något kan komma att hända 2013.

                                                                      § 8.
                                                        Fråga om delning av föreningen.
Efter Magnus Anderssons genomgång (se § 3) diskuterades en eventuell delning. Beslöts att
avvakta och skaffa mera information om vad offentlig upphandling innebär för att kunna väga
mot de problem som en delning innebär. Magnus Andersson åtog sig att finna föreningar som
gjort offentlig upphandlig för att kunna ta del av deras erfarenheter. Per Mårtensson fick i
uppdrag att ta kontakt med någon på Tingsryds kommun som har erfarenhet av upphandling.

§ 9.
                                                    Ev. val till nya föreningen.
Beslöts att avvakta.
.
                                            § 10.
                                                             Omräknad budget.
Beslöt att avvakta. (se § 8)

§ 11.
                                                             Övriga frågor
Beslöts fördela arvodet till ordförande, kassör och sekreterare enligt följande: ordförande 500
kr, kassör 250 kr och sekreterare 250 kr.

.
§ 12

Ordförande kallar till nästa möte så snart vi fått mera information om vad en delning av
föreningen respektive offentlig upphandling innebär.

§ 13
                                                                 Avslutning
Ordföranden av slutade mötet
                                                     

Tore Ragnarsson, ordf.                                                       Per Mårtensson, sekr.

Justeras:

Agnetha Ragnarsson                                                        Mårten Guldstrand


