
Protokoll styrelsemöte 2019-06-09                                            

 
Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2019-06-09 

 

Plats: Hos Nils-Erik i Högaböke 

Närvarande: 

• Jens Svensson 

• Marie Algotson 

• Pia Ekenskog 

• Tore Bengtsson 

• Anders Karlsson 

• Nils-Erik Svensson 

 

§1 Mötet öppnas 

Jens Svensson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 
 
§2 Utse mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Nils-Erik Svensson. 
 
§3 Utse protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Tore Bengtsson och Anders Karlsson. 
 
§4 Genomgång av föregående protokoll 

Inga kommentarer eller synpunkter på detta. 
 
§5 Kassörens rapport  

Pia lämnade en ekonomisk rapport 

• I kassan finns 622 kronor. 

• På banken finns 325 672 kronor. 

• På fasträntekonto hos banken finns 600 000 kronor. 

• Övr uppl kostn 9 000 kronor 
 
Balansrapport finns hos Pia och Nils-Erik. 
 

§6 Försäljning av fibernät 

Tore och Nils-Erik redogjorde för sina förhandlingar och diskussioner med KEAB. 

KEAB har lämnat ett slutbud på 1 282 000 kr för vårt fibernät. 

KEAB är en lokal aktör som vi av det samarbete vi hittills haft, upplever som en seriös och pålitlig 

operatör. 

 

Telia visade i början på året intresse av att köpa vårt fibernät och lovade att innan vårt årsmöte lämna 

ett bud. Efter flera påstötningar har de meddelat att de inte kan lämna något bud förrän senare i höst. 
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Efter detta besked upplever vi att de är måttligt intresserade, och vi har därför sagt till dem att ligga 

lågt och att vi återkommer om vi vill ha ett bud från dem.  

Efter samtal med andra fiberföreningar som är på gång att sälja sina nät, har vi fått reda på att även IP-

Only är intresserade av att köpa upp fibernät. Vi har fått en indikation på att de betalar mellan 5 000 

och 10 000 kr per fiberanslutning. Dock upplevs IP-Only som ett sämre alternativ, på grund av det 

dåliga rykte som de har om hur de behandlar sina kunder. 

En helt enig styrelse (Simon genom ombud) beslutade att genomföra försäljningen av vårt fibernät till 

Karlshamn Energi AB (KEAB). 

Tore och Nils-Erik ordnar tillsammans med KEAB så att avtal tas fram och skrivs under(av samtliga i 

styrelsen). 

 

Från och med denna dag, 2019-06-09 tas inga nya kunder emot i vårt fibernät. 

Då försäljningsavtalet med KEAB är undertecknat, tar KEAB över ansvaret för att ansluta nya kunder. 

 

Restpunkter som bör fixas till omgående 

• Fastigheten i Ysnamåla som har använt vår fiber utan att vara medlem kopplas bort omgående. 

Jens fixar detta. Sedan är det upp till KEAB att bestämma hur denna kund skall anslutas 

(kostnadsmässigt). 

 

• Fiberslang som ligger synlig i Öjamåla skall täckas. Tore ser till att detta blir gjort. 
 

• Markavtalet med Per-Ove och Sven-Erik i Högaböke skall uppdateras. Tore fixar detta. 
 
§7 Övriga frågor 

Fiberfest 
En fiberfest (gravölsfest) planeras till 16 november 
Anders och Simon utsågs till festkommitté. Förslag lämnades att fråga Håkan Windahl för 
underhållning. 
 
Nya Kunder 
Frida Gustafsson har ej betalat den första delen av insatsen. Nils-Erik lämnar underlag till Pia. 
 

§8 Mötet avslutas 

Jens förklarade mötet avslutat. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Nils-Erik Svensson 
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Justeras: 

 

Jens Svensson    

Ordförande 

 

Tore Bengtsson                    Anders Karlsson 


