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Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2017-08-20. 

 

Plats:  Hos Jens 

Närvarande:  

 Jens Svensson 

 Marie Algotsson 

 Simon Gustafsson 

 Nils-Erik Svensson 

 

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 2017-01-19 

§8 Övriga frågor - Öjamåla kabel 

Info från Tore efter mötet: Är fortfarande inte skyddad. Tore gör en ny påstötning till Liljegrens och 

påtalar att om inget händer nu, så fixar vi detta själva och skickar faktura till er. 

§8 Övriga frågor – Markavtal med Per-Ove och Sven-Erik 

Nytt markavtal där Mattias Gustafssons schaktning ingår lämnades till Per-Ove i våras. Vi har inte fått det 

påskrivet ännu. Nils-Erik påminner. 

 

Protokoll från 2017-02-22(årsmöte) 

§17 Övriga ärenden – Återbetalning av insats 

Info från Pia efter mötet: Återstår en medlem, Mikael Andersson Kullemåla. Där Pia saknar konto. Simon 

tar reda på detta och meddelar Pia. 

§17 Övriga ärenden – Överlåtelse av fastighet 

Styrelsen fick i uppdrag att informera mäklare i kommunen om eventuella fiberöverlåtelser. Nils-Erik 

fixar detta. 

 

§5 Kassörens rapport 

Pia lämnade en ekonomisk rapport 

 I kassan finns nu 622 kronor.  

 På banken 757 947 kronor. 

 Kundfordringar 17 489 kronor. 

Balansrapport finns hos Pia och Nils-Erik. 

 

§6 Överlåtelse fd bankhuset 

Den tidigare ägaren av fiberanläggningen har överlåtit denna till den nye ägaren för 0 kr. 
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Mötet godkände detta och den nye medlemmen Rolandas Dembinskis godkändes också som 

ny medlem. Nils-Erik informerar honom om detta. Medlemsavgift för 2017 skall faktureras 

(Pia). Däremot tas nätavgiften ej ut förrän för 2017. 

Den tidigare ägaren och numera konkursboet har en skuld till Föreningen på 3 864 kr. 

Beslutades att skriva av detta som en förlust, eftersom vi anser att chansen att få tillbaka dess 

pengar är minimala. Pia ombeds fixa detta. 

 

§7 Övriga överlåtelser 

Peter Johansson övertar fiberanläggningen från Viola Johanssons dödsbo. Gäller fastighet 

Bengtsboda 1:40.  Denna överlåtelse och medlemsansökan godkändes.  

 

Ulf Ottessen övertar fiberanläggningen från Gudrun Knudsen. Gäller fastighet Högaböke 

1:25. Denna överlåtelse och medlemsansökan godkändes. 

Medlemsavgift för 2017 skall faktureras (Pia). 

 

Kennet o Yvonne Kraft övertar fiberanläggningen från Jörgen Axelsson. Gäller fastighet 

Pieboda 1:42/1:41. Denna överlåtelse och medlemsansökan godkändes. 

Medlemsavgift för 2017 skall faktureras (Pia). 

 

§8 Förfrågningar nya anslutningar 

Vi har fått en förfrågan om ny anslutning av hus i Öjamåla. Jens svarar på detta med de 

kostnader vi tror det blir. Blir förfrågan mer konkret så får vi be KEAB räkna på det. 

 

§9 Övriga frågor 

Nystartad förening har kontaktat oss och vill ha lite råd och tips om hur vi driver vår förening. Jens fick i 

uppdrag att svara på detta. 

 

§10 Mötet avslutas 

Jens Svensson förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet: 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

Justeras: 

 

Jens Svensson (ordförande)                                

 

 

Simon Gustafsson   


