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Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2012-02-08. 

 

Plats:  Hos Lennart i Långeboda 

Närvarande:  

 Lennart Olofsson 

 Pia Ekenskog 

 Nils-Erik Svensson 

 Tore Bengtsson 

 Simon Gustafsson 

 Keith Håkansson 

. 

§1 Mötet öppnas 

Lennart Olofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

 

§2 Mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Nils-Erik Svensson. 

 

§3 Protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Tore Bengtsson. 

 

§4 Verksamhetsberättelse 2011 

Av Lennart framtagen verksamhetsberättelse gicks igenom. Den godkändes och skrevs under. 

 

§5 Årsredovisning 2011 

Av Pia framtagen årsredovisning gicks igenom och godkändes. 

Pia hade också gjort ett sammandrag av denna som kan visas på årsmötet. 

 

§6 Verksamhetsplan, budget 

Av Nils-Erik framtagen verksamhetsplan gicks igenom och godkändes. 

 

Som budget för 2012 kan befintlig kalkyl användas. Pia rättar till en felaktighet (km istf 

meter) samt sätter aktuellt datum på den. 

 

Både verksamhetsplan och budget skickas ut via e-mail före mötet (Nils-Erik). Lennart tar 

också med några pappersex att dela ut på mötet. 

 

§7 Valberedningens förslag 

Keith rapporterade från valberedningens arbete. 

De  i styrelsen som var valda på ett år ställer upp för omval. Gäller Nils-Erik, Pia och Anders. 

 

Som föreningsrevisor ställer Kerstin Linde upp även för 2012. Ebbe Toresson ställer också 

upp som revisorssuppleant. 

Pia checkar av med extern revisor så att han ställer upp under 2012 också. 
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§8 Förslag till valberedning 

Keith Håkansson ställer upp i valberedningen även under 2012. 

Även Jan Toresson ställer nog upp. Tore kollar upp detta för säkerhets skull. 

Som tredje namn föreslogs Marie Algotsson. Lennart kollar med henne. 

 

§9 Årsavgift 

Medlemskort för 2012 görs klara inför årsmötet (Nils-Erik). Dessa kan delas ut efter 

ordinarie årsmötesförhandlingar. 

Styrelsen enades om att föreslå en oförändrad medlemsavgift för 2012, dvs 100 kronor. 

 

Info om att medlemskorten delas ut på årsmötet skickas ut via mail (Nils-Erik). 

Pia och Nils-Erik ser till att vi har en aktuell medlemsförteckning inför årsmötet. Kan 

eventuellt behöva användas som röstlängd. 

 

§10 Övrigt 

Nya medlemsansökningar 

Hans E. Henningsson Bengtsboda, har nu i efterhand ansökt om att få komma med i 

föreningen och ansluta sin fastighet till fibernätet. 

Kreab har antytt att de vill samgräva elledning till denna fastighet, vilket föreningen måste 

kolla upp om detta fortfarande gäller. 

Denna ansökan kommer att godkännas under förutsättning att samgrävningen med Kreab ger 

ett överskott för föreningen som täcker merkostnaden för att ansluta denna fastighet. 

 

Nya fastighetsägare inom området 

Bo Lindqvist har nu sålt sin fastighet i Långeboda. Keith kollar upp vem som köpt denna och 

om intresse finns att ansluta sig. 

Är Alfsols hus i Pieboda sålt? Tore kollar upp detta och kontaktar eventuell ny ägare. 

 

Info via hemsida 

Nils-Erik informerar i mail om att protokoll och info om föreningen finns på Ringamålas 

hemsida. 

 

§11 Mötet avslutas 

Lennart Olofsson förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

 

Justeras: 

 

 

Lennart Olofsson (ordförande)                       Tore Bengtsson (protokolljusterare) 


