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Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2017-01-19. 

 

Plats:  Hos Nils-Erik i Högaböke. 

Närvarande:  

 Jens Svensson 

 Marie Algotsson 

 Anders Karlsson 

 Pia Ekenskog 

 Nils-Erik Svensson 

 Tore Bengtsson 

 Jan Thoresson 

 

Jens Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Utse mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Nils-Erik Svensson. 

 

§3Utse protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Marie Algotsson och Tore Bengtsson. 

 

§4 Genomgång av föregående protokoll 

Protokoll från 2016-04-19 

§13 Val av valberedning 

Mattias Gustafsson tillfrågades efter mötet om att deltaga i valberedningen och svarade ja på detta. 

 

I övrigt inga kommentarer till detta protokoll. 

 

§5 Kassörens rapport 

Pia lämnade en ekonomisk rapport 

 I kassan finns nu 622 kronor.  

 På banken 148 761 kronor. 

 På banken fasträntekonto 750 000 kronor. 

 Kundfordringar 116 148 kronor. 

 Leverantörsskulder -23 200 kronor 

 Momsfordran -21 967 kronor 

Balansrapport finns hos Pia och Nils-Erik. 

 

Pia Gick igenom årsredovisningen för år 2016. Denna godkändes och skrevs under. 

  

§6 Inför årsmötet 

Tidpunkt bestämdes till tisdagen den 21 februari kl 19:00 i Bygdegården Högaböke. 

Jens skickar ut kallelse. 

Nils-Erik bokar Bygdegården. 

Förtäring till årsmötet (Jens fixar detta). Frallor. Eventuellt skulle vi kunna bjuda på SM-

mackan från Ninas kondis i Mörrum. Anders kollar upp kostnader för detta. 
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Valberedning 

Jan redogjorde för valberedningens arbete. 

Anders och Tore ställer upp för omval för en ny 2-års period. 

Jan kollar med Simon ifall han också ställer upp. 

Jens ställer upp för omval som ordförande ytterligare ett år. (överens om att alternera ordförandeskapet i 

tre-årsperioder istället för bara ett år). 

 

Jan kollar med Kerstin Linde och Ebbe Thoresson om de ställer upp för omval som revisorer. Kerstin 

som ordinarie och Ebbe som suppleant. 

 

Jan ställer upp som sammankallande i valberedningen ytterligare ett år.  

Jan kollar upp med Arne K och Mattias G om de också ställer upp. 

 

Sålda fastigheter 

I dag har vi problem med två fastigheter som är sålda, men där köparen inte övertagit insats och 

medlemskap i föreningen. De gamla ägarna är fortfarande medlemmar i föreningen. 

På årsmötet bör vi informera om detta och visa hur vi vill att fiberöverlåtelsen skall gå till vid en 

försäljning. Jens ser till att detta kommer med på agendan för årsmötet. Nils-Erik förbered info. 

 

Verksamhetsplan och budget 

Nils-Erik gör ett förslag inför årsmötet och skickar ut till styrelsen för påseende. 

 

§8 Övriga frågor 

Återbetalning av insats 

Styrelsen tycker att dagens kassa tillåter att vi betalar tillbaka 2 000 kr av insatsen till varje 

medlemsinsats. Beslutades att framföra detta förslag på årsmötet. Jens tar med punkten på agendan. 

 

Nya anslutningar 

Kullemåla (nyinflyttade innan korsningen). Tore har informerat dem och de skulle återkomma om 

intresse finns. 

Kullemåla (bostadshuset vid gamla kök&byggl). Jens har informerat dem och de skulle återkomma om 

intresse finns. 

Ysnamåla (gamla Erik Svenssons hus). Hyresgäster har visat intresse för uppkoppling. Vi har påtalat att 

de måste ordna upp ägarförhållandet för fiberanslutningen först. 

 

Kund i konkurs 

En av våra medlemmar har kursat. Vem äger huset? Tore kollar upp med konkursförvaltaren om vi 

behöver agera i detta fall. Det finns en skuld till föreningen. 

 

Öjamåla kabel 

Den ytliga kabeln i Öjamåla fortfarande inte åtgärdad. Beslutades att Tore gör ett nytt försök med 

Liljegrens till våren. Går inte detta så får vi fixa till det själva och sedan skicka fakturan till Liljegrens. 
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Nya markavtal 

I Högaböke har vi en ny fibersträckning i samband med fiber till Mattias Gustafsson. Nytt markavtal med 

Per-Ove o Sven-Erik bör skrivas som omfattar den nya sträckan. Tore o Nils-Erik ser till att detta blir 

gjort. 

 

Nätavgift och medlemsavgift 

Styrelsen föreslår samma belopp som förra året. Dvs 100 kr i medlemsavgift för år 2017 och 550 kr i 

nätavgift för varje fiberanslutning (moms tillkommer på denna). Jens tar med detta på agendan. 

 

§8 Mötet avslutas 

Jens Svensson förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet: 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

Justeras: 

 

Jens Svensson (ordförande)                                

 

 

Tore Bengtsson                                       Marie Algotsson   


