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Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2019-09-10 

 

Plats: Hos Jens i Långeboda 

Närvarande: 

• Jens Svensson 

• Marie Algotson 

• Pia Ekenskog 

• Tore Bengtsson 

• Anders Karlsson 

• Simon Gustafsson 

• Nils-Erik Svensson 

 

§1 Mötet öppnas 

Jens Svensson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 
 
§2 Utse mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Nils-Erik Svensson. 
 
§3 Utse protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Tore Bengtsson och Anders Karlsson. 
 
§4 Genomgång av föregående protokoll 

§6 Försäljning av fibernät - Restpunkter. 

• Bortkoppling av fastighet i Ysnamåla ej klar. Jens kontaktar KEAB för att reda ut hur vi löser 
detta. Ev. be om tillåtelse att koppla bort denna fastighet. 

• Synlig slang i Öjamåla. Denna åtgärd är på gång. Tore ansvarig. 

• Markavtalet med Per-Ove och Sven-Erik i Högaböke är klart. 
 
§7 Övriga frågor – Fiberfest 
Festen blir som tidigare sagts den 16 nov. Inbjudan skickas ut ganska snart – före den 20 okt. Minst 
40 anmälningar för att festen ska genomföras.  
Håkan Windahl, alt Jens U Svensson föreslogs som underhållning. 
Elisabeth A tillfrågas om hon kan fixa maten. 
Lennart O bör bjudas in. 
Anders och Simon ansvarar för festen. Ska skicka ut ett festförslag för godkännande till styrelsen när 
planeringen är klar. 
 
§5 Kassörens rapport  

Pia lämnade en ekonomisk rapport 

• På banken finns 1 624 248 kronor. 
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• På fasträntekonto hos banken finns 600 000 kronor. 

• Övr uppl kostn 9 000 kronor 
 
Balansrapport finns hos Pia och Nils-Erik. 
Föreningen har inga kända framtida inkomster eller utgifter. Förutom fiberfesten och arvode till 
revisorer och jurister i samband med avvecklingen. 
 

§6 Avveckling av föreningen 

Försäljningen av vårt fibernät till Karlshamn Energi AB (KEAB) är nu klart. De övertog nätet i slutet 

av juli 2019. 

 

Återstår nu att avveckla föreningen. 

Pia fick i uppdrag att kontakta vår revisor och jurist på Sparbanken för att få råd och hjälp med 

avvecklingen. 

Ska detta ske genom ”Likvidation” eller genom ”Förenklad avveckling” ? 

Kan vi utföra detta själva? Eller måste vi ha en likvidator? 

 

§7 Övriga frågor 

Försäkring 
Befintlig försäkring gäller tom april 2020. Pia bevakar om denna då kan sägas upp eller om den 
eventuellt måste förlängas. 
 
 

§8 Mötet avslutas 

Jens förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet: 

 

 

Nils-Erik Svensson 

 

 

Justeras: 

 

Jens Svensson    

Ordförande 

 

Tore Bengtsson                    Anders Karlsson 


