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Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2015-11-30. 

 

Plats:  Hos Nils-Erik i Högaböke 

Närvarande:  

 Jens Svensson 

 Simon Gustafsson 

 Anders Karlsson 

 Pia Ekenskog 

 Nils-Erik Svensson 

 Tore Bengtsson 

 

Jens Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Utse mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Nils-Erik Svensson. 

 

§3Utse protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Simon Gustafsson. 

 

§4 Genomgång av föregående protokoll 

Protokoll från 2015-05-12 

§4 – TV-Utbud 

Beslutades att ej teckna något generellt  ”Föreningsabbonnemang” med Sappa för TV. Detta 

skulle begränsa möjligheterna för kunder att själva välja vad man vill ha. 

§4 – Batteribackup 

Tore och Nils-Erik testade denna under juli månad. Efter 2 ½ timmes bortkoppling av strömmen var 

endast 37% av batteriet förbrukat. Alltså uppfyller batteribackupen med råge de krav vi ställt. 

§4 – Byte av Ordförande 

Pia har fixat detta med bolagsverket och banken. 

§4 – Garanti 

Tore har kollat upp felaktigheter innan garantitiden gick ut i början på augusti. Inga fel rapporterades. 

Däremot har vid dikesrensning i Öjamåla, fiberslangen kommit upp i ytan. Tore har varit i kontakt med 

Liljegrens och de har lovat fixa till detta, förhoppningsvis inom garantin. Eventuellt genom att gjuta in 

slangen under lite betong. Tore bevakar detta. 

§6 – Ledningsrätt 

Nils-Erik meddelade att arbetet med detta är klart. Vi har också betalat den sista fakturan. Totalt blev 

kostnaden strax under 70 000 kr mot beräknat 90 000 kr. 

Återstår att betala 1 000 kr till Sveaskog. Nils-Erik o Pia ser till att detta blir gjort. 

Återstår också att sortera upp dokumentationen och slutförvara i nodrummet  i Bygdegården. Nils-Erik 

fixar detta. 

 

§5 Kassörens rapport 

Pia lämnade en ekonomisk rapport 

 I kassan finns nu 1 082 kronor.  

 På banken 25 087 kronor. 
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 På banken fasträntekonto 800 000 kronor. 

 Kundfordringar 7 788 kronor. 

 Momsfordran 183 kronor 

 Skatteskulder 22 910 kronor 

 Övr uppl kostn/förutbet intäkter -15 000 kronor 

Balansrapport finns hos Pia och Nils-Erik. 

 

§6 Frågor rörande att skydda våra skåp mot gnagande möss 

I slutet av november slutade fibern att fungera för en kund i Högaböke. Efter felsökning från 

KEAB och CSAB konstaterades att fibern i ett skåp var avgnagd av möss. 

CSAB fick dra en ny fiber till kunden. 

Vi fick rådet av CSAB att kolla igenom alla våra skåp och fylla upp botten inuti dem med 

lecakulor eller makadam. Detta försvårar för mössen att ta sig in underifrån. 

Tore har varit i kontakt med någon ”expert” på detta och han rekommenderade makadam. 

Bestämdes att vi samlas på söndag 6/12 kl 09:00 hos Nils-Erik för att åka runt och kolla upp 

alla skåpen, samt fylla upp botten i dem med makadam. Tore fixar ett lass makadam innan 

dess. Simon fixar en nyckel till. 

 

§7 Nya anslutningar, priser m.m. 

Vi har förfrågningar från två nya fastigheter som eventuellt vill ansluta sig. 

 Den ena är Högaböke 1:16. Här väntar vi på en beställning. 

 Den andra är Ekeryd 1:22. Här gick vi igenom av Nils-Erik framtaget kostnadsförslag, vilket 

godkändes. Nils-Erik fick i uppdrag att lämna över detta till kunden. 

 

§8 Övriga frågor 

Fakturering 

Medlemsavgift för 2016 och nätavgift för 2015 skall faktureras under december. Nils-Erik beställer 

underlag från KEAB, och går sedan igenom detta med Pia inför fakturering. 

Midsommardagen 

Nils-Erik o Tore informerade lite om uppföljningsmöte från midsommardagen. Tillställningen genererade 

en vinst till arrangerande föreningar med ca 12 000 kr. Det mesta av detta sparas som en buffert tills nästa 

år. Eventuella vinster från kommande år skall sedan delas ut till de föreningar som hjälper till. Nils-Erik 

informerar och tackar de från fiberföreningen som hjälpte till, förutom styrelsen (Marie, Mårten, Birgitta, 

Jörgen, Uno, Lennart, Stig o Birgit, Lars B) 

 

§8 Mötet avslutas 

Jens Svensson förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet: 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

Justeras: 

 

Jens Svensson (ordförande)                                Simon Gustafsson   


