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Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2019-10-23 

 

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 

§4 - §6 Försäljning av fibernät - Restpunkter. 

• Bortkoppling av fastighet i Ysnamåla ej klar. Jens har pratat med KEAB och de kommer att  
koppla bort denna fastighet. 

• Synlig slang i Öjamåla. Denna åtgärd är på gång enligt Tore. Tore ansvarig. 
 
§4 - §7 Övriga frågor – Fiberfest 
Påminnelse skickas ut några dagar före den 9 nov. Nils-Erik + byaansvariga 
Anders K kontaktar och bjuder in Lennart Olofsson. 
Tore bjuder in Hans-Inge och Patrick på KEAB. 
Anders o Simon tar reda på kostnad för underhållning. 
 
§6 Avveckling 
Enligt Pia måste vi nog ha en likvidator som sköter avvecklingen. Dock med Pias hjälp. 
Pia kollar om revisorn kan göra detta alternativt nån jurist från Sparbanken.  
 
§5 Kassörens rapport  

Pia lämnade en ekonomisk rapport 

• På banken finns 2 224 677 kronor. 

• Övr uppl kostn 9 000 kronor 



Protokoll styrelsemöte 2019-10-23                                            

 
Pia kollar upp om det lönar sig att öppna nytt fasträntekonto på 6 månader. 
 
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 

Inget nytt förutom det som sagts i föregående paragrafer. 

 

§7 Övriga frågor 

Nätproblem 
Osäkerhet vem man ska kontakta om fibern inte fungerar. 
Det är alltid internetoperatören som ska kontaktas vid nätproblem. 
 
 

§8 Mötet avslutas 

Jens förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet: 

 

 

Nils-Erik Svensson 

 

 

Justeras: 

 

Jens Svensson    

Ordförande 

 

Tore Bengtsson                    Anders Karlsson 


