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Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2015-05-12. 

 

Plats:  Bygdegården Högaböke 

Närvarande:  

 Jens Svensson 

 Pia Ekenskog 

 Nils-Erik Svensson 

 Tore Bengtsson 

 

Jens Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Utse mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Nils-Erik Svensson. 

 

§3Utse protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Pia Ekenskog. 

 

§4 Genomgång av föregående protokoll 

Protokoll från 2015-02-26 Årsmöte 

Inga kommentarer eller synpunkter på detta protokoll. 

 

Protokoll från 2015-02-26 Konstituterande styrelsemöte 

§6 – TV-Utbud 

Den fiber (nr 2) som gett Sappa-TV är nu tagen ur funktion. Innebär att denna fiber tillsvidare 

inte används till något, men kan vara bra att ha som reserv i framtiden. De som prenumererat 

på TV från Sappa har nu fått en ny box och TV-signalerna kommer från samma fiber som 

används för internet.  

Tore påminner Patrik om att han lovade återkomma med ett ”Föreningsabbonnemang” för 

TV. Att koppla telefon direkt till switch fungerar ej, enligt försök gjorda hos Arvid. Tore 

informerar Patrik om detta. 

Batteribackup 

Tore och Nils-Erik ser till att denna testas enligt anteckningar från föregående protokoll. 

Byte av Ordförande 

Anmälan till Bolagsverket klar. Pia kollar upp om ändring gjorts på banken. 

Garanti 

Tore ansvarar för att felaktigheter regleras innan garantitiden går ut i början på augusti. 

 

§5 Kassörens rapport 

Pia lämnade en ekonomisk rapport 

 I kassan finns nu 1 323 kronor.  

 På banken 108 394 kronor. 

 På banken fasträntekonto 800 000 kronor. 

 Kundfordringar 10 788 kronor. 

 Skatteskulder 9 164 kronor 

 Övr uppl kostn/förutbet intäkter -15 000 kronor 
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Balansrapport finns hos Pia och Nils-Erik. 

Pia rättar till förväxling mellan ”provision från nätintäkter från KEAB” och nätintäkter från 

föreningens medlemmar. 

 

§6 Frågor rörande ansökan om ledningsrätt 

Föreningen har ansökt om ledningsrätt för den fiber vi grävt ner. Lantmäteriet har uppskattat 

kostnaden för detta till ca 90 000 kr. 

Skall jämföras med att registrera nyttjanderätt för 47 markupplåtelseavtal som kostar ca 

20 000 kr.  

Servitut som gäller mellan fastigheter kan ej användas i detta fall eftersom Föreningen ej äger 

någon fastighet. Istället skulle nyttjanderätt registreras, men eftersom detta bara kan skrivas 

mellan Föreningen och ägarna till berörda fastigheter, så finns risken att de måste skrivas om 

vid ägarbyte av fastigheter. 

Nyttjanderätt innebär en viss risk för vårt fibernät i framtiden. Vid ägarbyte kan den nya 

ägaren bråka och vägra låta oss ha kvar fibern på deras mark. Dessutom skulle varje ägarbyte 

medföra en massa administrativt arbete för föreningens styrelse. 

 

Styrelsen var överens om att, trots merkostnaden, gå vidare med alternativet ”Ledningsrätt”. 

Nils-Erik fick i uppdrag att förse Lantmäteriet med de uppgifter som behövs inför en 

förättning kring ledningsrätt. 

 

Kommentarer vid genomgång av lista från lantmäteriet med berörda fastigheter: 

1. Bengtsboda 1:31, 1:38, 1:39 Nils-Erik fixar avtalsmall åt Tore, som fixar avtal via 

Hans-Evert. 

2. Bengtsboda 1:35 Anders Informerar Thomas och Therese om kommande ledningsrätt. 

3. Ekeryd 1:22 saknas. Läggs till i listan. Nils-Erik informerar dem. 

4. Ekeryd 1:25 Nils-Erik informerar dem. 

5. Ekeryd 1:44 saknas. Läggs till i listan. Nils-Erik informerar dem. 

6. Högaböke 1:7 saknas. Läggs till i listan. Nils-Erik informerar dem. 

7. Högaböke 1:15 gränsar ej intill stora vägen. Kan tas bort från listan. 

8. Högaböke 1:19 Nils-Erik ber Tuve att informera om kommande ledningsrätt. 

9. Högaböke 1:22 saknas. Läggs till i listan. Nils-Erik informerar dem. 

10. Högaböke 1:24 Nils-Erik informerar om kommande ledningsrätt. 

11. Högaböke 1:26 Tore informerar om kommande ledningsrätt. 

12. Kullemåla 1:35 (köksfabr) Pia ber Jörgen A. informera om kommande ledningsrätt. 

13. Kullemåla 1:37 (Bech) Tore ber Karina H. informera om kommande ledningsrätt. 

14. Långeboda 1:12 (Mitt emot idrottspl) Jens informerar om kommande ledningsrätt. 

15. Långeboda 1:15 (Hans Kjelsson) Jens informerar om kommande ledningsrätt 

16. Långeboda 1:34 (Weil) Jens informerar om kommande ledningsrätt 

17. Pieboda 1:18 saknas. Samma ägare som 1:19. Läggs till i listan.  

18. Pieboda 1:22 saknas. Samma ägare som 1:21. Läggs till i listan.  

19. Pieboda 1:23 Nils-Erik fixar avtalsmall åt Tore, som fixar avtal med Roger. 

20. Pieboda1:27 (mitt emot Pias infart) Pia informerar om kommande ledningsrätt 

21. Pieboda1:40,41,42 (Jörgen A) Pia informerar om kommande ledningsrätt 

22. Ysnamåla 1:6 saknas. Läggs till i listan. 

23. Ysnamåla 1:19 (Ingolf) Tore informerar om kommande ledningsrätt. 
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24. Öjamåla 1:44 saknas. Läggs till i listan. Tore informerar om kommande ledningsrätt. 

 

Hur hanterar man en expansion av fibernätet? Nils-Erik tar upp frågan med Lantmäteriet. 

 

§7 Övriga frågor 

Inget togs upp här 

 

§8 Mötet avslutas 

Jens Svensson förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet: 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

Justeras: 

 

Jens Svensson (ordförande)                                Pia Ekenskog   


