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Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2012-07-09. 

 

Plats:  Hos Lennart Olofsson 

Närvarande:  

 Lennart Olofsson 

 Pia Ekenskog 

 Nils-Erik Svensson 

 Simon Gustafsson 

 Anders Karlsson 

 Jens Svensson 

 Tore bengtsson 

 

Lennart Olofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§1 Utse mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Nils-Erik Svensson. 

 

§2 Utse protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Anders Karlsson. 

 

§3 Genomgång föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes med följande kommentarer 

§3 Medlemsavgifter 

För de som ej betalt, läggs beloppet till på första fakturan som skickas ut inom 

kort. 

§12 Aktivitetslista 

Ej klar ännu. Nils-Erik fixar detta. 

 

§4 Kassörens rapport  

Se balans och resultatrapport i bilaga 1 och 2. 

 

§5 Nya medlemmar 

Roger Svensson i Bengtsboda har ansökt om medlemskap. 

Ansökan beviljades. Tore fixar avtalen med honom. 

 

§6 Avtalsstatus 

Återstår en del fastighets och markavtal att få påskrivna. Byaansvariga ser till att fixa detta så fort som 

möjligt. 

Fastighetsavtalen skall vara klara senast den 15/7. Det är viktigt att det finns en skiss på hur långt 

föreningen skall gräva och var fastighetsägaren själv börjar gräva. 

 

Faktura på 8000:- skickas ut omkring 20/7. 10 dagar netto. (+ ev. medlemsavgift) 

En kopia på fastighetsavtalen (första sidan) lämnas till Pia, så att hon har alla korrekta adressupgifter inför 

faktureringen. 

 



 Protokoll styrelsemöte 2012-07-09       

 

ProtokollStyrelsemöte_120709                                                                                           2 (4) 

§7 Detaljprojektering 

Blev klar från Peabs sida den 13/6. 

Dragning av vissa sträckor (typ hos Morgan och Pia) kan behöva diskuteras ytterligare 

tillsammans med gräventreprenören. 

 

§8 Gräventreprenör  

Nils-Erik och Tore har förberett alla dokument som skall skickas till de två kvarstående 

gräventreprenörerna. Detta för att de skall kunna verifiera det bud de preliminärt gett tidigare. 

Dock kvarstår problemet med att Kreab kanske backar ur samgrävning av elkablar. Vi väntar 

fortfarande på definitivt besked från dem. 

Beslutades dock att skicka iväg underlaget till gräventreprenörerna snarast, med en förvarning 

om att samgrävning med Kreab kan tillkomma senare. Tore fixar detta. 

 

§9 Avtal med KEAB 

Samgrävningsavtal med KEAB återstår att underteckna. Avtalet är klart, men undertecknas ej 

förrän avtalet med gräventreprenör är undertecknat. 

 

§10 Avtal med gräventreprenör 

Se §8 ovan. 

 

§11 Övrigt 

Kickoff 

Planeras in till mitten-slutet av augusti när alla avtal är påskrivna. Anders funderar på upplägg av sådan 

kickoff. 

 

Ringamåla-dagen 

Beslutades att vi skall vara med som en aktivitet på Ringamåladagen 2 sept. 

Plats blir bygdegården där vi informerar och visar hur det kommer att se ut på insidan av huset. 

Vi ber Michael på KEAB om grejor och info-material. Det vore bra om han också kunde vara med. Tore 

kollar med Michael. 

Nils-Erik kontaktar bygdekommiten som ordnar Ringamåla dagen om att vi vill vara med. 

 

Blekingeposten 

Har fått ok av Lennart att göra ett reportage. OBS – Det är viktigt att någon från Föreningen får 

kontrolläsa artikeln innan den publiceras. 

 

§15 Nästa möte 

Kallas till vid behov. Preliminärt i början på augusti när vi fått svar från gräventreprenörerna. 

 

Vid protokollet: 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

Justeras: 

 

Lennart Olofsson (ordförande)                  Anders Karlsson 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 

 

 


