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Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2014-11-13. 

 

Plats:  Bygdegården Högaböke 

Närvarande:  

 Anders Karlsson 

 Pia Ekenskog 

 Nils-Erik Svensson 

 Simon Gustafsson  

 Tore Bengtsson 

 

§1 Mötet öppnas 

Anders Karlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Utse mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Nils-Erik Svensson. 

 

§3 Utse protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Simon Gustafsson. 

 

§4 Genomgång av föregående protokoll  

Till årsmötesprotokollet fanns inga synpunkter eller kommentarer. 

 

Till konstituerande mötet lämnades följande kommentar 

Pkt 6 Övrigt - Insatser 

Det kvarstår 7 utbetalningar av insats. Pia fixar så att detta blir utbetalt. 

 

§5 Kassörens rapport 

Pia lämnade en ekonomisk rapport 

 I kassan finns nu 1 323 kronor.  

 På banken 921 024 kronor. 

 Kundfordringar 21 200 kronor. 

 Skatteskulder 24 994 kronor 

 Skuld till medlemmar 20 900 kronor 

 Övr skulder 15 000 kronor 

Balansrapport finns hos Pia och Nils-Erik. 

 

§6 Frågor om fastighetsförsäljningar, nya medlemmar 

Erik Svensson, Ysnamåla 

Den nya ägaren är ej intresserad av att vara ansluten till fiber. Erik har inte heller begärt 

utträde ur föreningen. Simon informerar Erik om att utträde måste begäras skriftligt 3 

månader före ett räkenskapsår tar slut. Insatsen eller delar därav betalas sedan ut efter ett år. 

Nils-Erik kollar med KEAB hur deras anslutning kopplas bort i noden. 
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Kjell Eriksson, Långeboda 

Fastigheten har bytt ägare och den nya ägaren har tagit över fiberavtalet. Jens har dessa 

papper. Nils-Erik kollar upp detta med Jens och ser till att även Pia får uppgifter om den nya 

ägaren. 

 

Mattias Gustafsson Kullemåla 

Har för avsikt att ansluta sin fastighet. Kommer att ombesörja nergrävning av slang själv. 

Planerar att göra detta till våren eller hösten 2015.  

Förslaget är att nytt skåp sätts upp vid ”Egons”. Från skåpet vid Kullemålakorset blåses ny 

fiber med minst 4 trådar. En till befintlig kund, en i reserv till Egon. Från det nya skåpet grävs 

två slangar ner. En till Vivans och en till Mattias. 

Nils-Erik stämmer av detta förslag med KEAB och begär en budgetoffert på material, 

blåsning och inkoppling. 

Mattias kommer att stå för kostnaden för nergrävning av slang och nytt skåp. Delar av 

kostnaden bör dock föreningen stå för vad gäller de reservslangar-fiber som dras till Egon och 

Vivan. 

Nils-Erik skickar blankett för medlemsansökan till Simon. 

 

§7 Kommunens vattenverk i Långeboda 

Anders följer upp vad som hänt med vårt kostnadsförslag för att koppla in sig i vårt fibernät. 

 

§8 Anders Karlssons (Långeboda) betalningar 

Han har en skuld till föreningen på 18 200 kronor. 

Tore och Nils-Erik fick i uppdrag att göra ett förslag till avbetalningsplan och sedan 

överlämna denna till Anders. 

Kan inte detta lösas inom ca ett år så måste tyvärr föreningen bryta Anders inkoppling till 

fibernätet. 

 

§9 Markavtal, registrering hos lantmäteriet 

Detta arbete pågår. För två veckor sedan skickades 4 avtal in för registrering. När dessa är 

klara skickas resterande 39 in. Nils-Erik ansvarar för detta. 

 

§10 Fika 

 

§11 Linjekollen - status 

Tore och Nils-Erik har 2014-11-13 varit inne på linjekollen och kollat. Vårt fibernät finns 

med där med KEAB som linjeägare. 

 

§12 Vägverket - status 

Vi fick fakturan från dem för en månad sedan. Denna är nu betald och våra förehavanden med 

vägverket är därmed uppklarade. 

 

§13 TV-Utbud 

Detta har förändrats en del på det dryga år vi varit igång. Ny information om möjligheter och 

utbud vore önskvärt. 
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Nils-Erik kontaktar Patric på KEAB om detta. Lämpligt att kombinera denna info med 

årsmötet i slutet på februari nästa år. 

 

§14 Info-möte KEAB 

Se §13. 

 

§15 Kommande fakturor till medlemmar 

I mitten av december skickas faktura ut med följande (Pia ansvarig): 

 550 kr (+moms) Nätavgift för år 2014 

 100 kr Medlemsavgift för år 2015 

Nils-Erik fixar lista från KEAB med vilka som är uppkopplade och använder någon tjänst. 

 

§16 Asfaltering 

Denna är klar och betald. 

OBS: Garantibesiktningen i augusti nästa år skall omfatta anmärkning om dåligt underlag för 

asfaltering, mot Liljegrens som gjorde detta jobb. Tore bevakar detta. 

 

§17 Nod-rummet 

Restpunkt som gäller att hålla det råttfritt. 

Simon och Nils-Erik fick i uppdrag att snarast kolla upp detta. 

 

§18 Övrigt  

Fasträntekontot 

Våra likvida medel bör sättas in på fasträntekonto för att ge åtminstone lite ränta. 

Görs enligt följande ungefärliga riktlinjer: 

 100 000 – 120 000 i kassa eller tillgängligt bankkonto 

 250 000 sätts in på 6-mån fasträntekonto 

 Resterande sätts in på 12 eller 18-mån fasträntekonto. 

Pia fixar detta. 

 

§19 Avslutning 

Anders avslutade mötet. 

Nästa möte bestämdes till torsdagen den 29 jan kl 18:30 

 

Vid protokollet: 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

 

Justeras: 

 

Anders Karlsson (ordförande)                  Simon Gustafsson 


