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Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2013-03-27. 

 

Plats:  Hos Lennart Olofsson 

Närvarande:  

 Lennart Olofsson 

 Pia Ekenskog 

 Nils-Erik Svensson 

 Simon Gustafsson  

 Tore Bengtsson 

 Jens Svensson 

 Anders Karlsson 

 

§1 Mötet öppnas 

Lennart Olofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Utse mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Nils-Erik Svensson. 

 

§3 Utse protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Anders Karlsson. 

 

§4 Genomgång föregående protokoll  

2013-02-28 

Protokollet från konstituerande styrelsemöte gicks igenom och godkändes.  

 

2013-02-14 

Protokollet från styrelsemöte 2013-02-14 gicks igenom och godkändes, med följande 

kommentarer:  

§9 Revisionsberättelse 

Skall läggas ut på hemsidan (Nils-Erik fixar detta). 

§9 Nybörjarkurs 

Nils-Erik tar reda på vilka som redan anmält sig och meddelar övriga i styrelsen, 

som sedan skall försökapåverka några till att anmäla sig. 

 

§5 Kassörens rapport  

 I kassan finns nu 958 kronor.  

 På banken 2 017 306 kronor. 

 Kundfordringar 96 875 kronor. 

 Skattekontot 13 kronor 

 Momsfordringar 0 kronor. 

 Leverantörsskulder 0 kronor. 

Balansrapport finns hos Pia och Nils-Erik. 

 

Faktura på medlemsavgift och anslutningsavgift skall skickas ut, så fort vi får underlaget för 

rotavdrag från KEAB. Enligt uppgift skall vi få detta veckan efter påsk. 
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Pia och Tore ansvarar för att detta bir gjort. OBS – glöm ej tilläggskostnader för vissa 

medlemmar. 

 

§6 Övrig rapportering 

Problem med tjänster 

Några har problem med att komma upp till beställda hastigheter. Aktuell tjänsteleverantör 

håller på att utreda detta. 

Kvaliten på analog-tv var dålig. Efter att ha svetsat om några kopplingar på stamnätet så har 

den blivit bättre. 

 

Besiktning 

Inför besiktning i mitten på maj, så skall en förfrågan om någon har synpunkter på 

återställningsarbetet skickas ut till samtliga medlemmar och också till några övriga. Tore och 

Nils-Erik ser till att detta görs en bit in i april. Svar på detta skall lämnas senast i slutet på 

april. 

 

Överblivit material 

Överblivit material finns nu i nod-rummet i Bygdegården. Rör sig om markeringsband, 

sökbollar, skarvdon, switch och några patch-kablar. 

 

§7 Skrivelse från medlem. Klagomål angående bristfälligt återställande efter 

fiberläggning  

Styrelsen tyckte att återställandet längs med berörd tomt gjorts på ett tillfredsställande sätt. 

Att det kan bli lite smärre ojämnheter kan man aldrig komma ifrån. Dessa borde kunna fixas 

till av medlemmen själv. 

Nils-Erik fick i uppgift att lämna svaret till berörd medlem. 

 

§8 Övrigt  

Passiva medlemmar 

Eftersom vi inte tar ut någon specifik nätavgift under 2013, så behöver vi inte heller koppla 

bort passiva medlemmar i noden. Detta görs först i början på 2014. 

 

Nya förfrågningar 

Vid nya förfrågningar är det följande riktlinjer som skall gälla 

 Insats – 18 000 kr, Anslutningsavgift 4 000 + 2 000 kr, samt tillkommer kostnader för 

extra grävning som kan uppkomma. 

 Varje enskild förfrågan tas upp i styrelsen för beslut om medlemskap i föreningen och 

vilka kostnader som uppstår. 

 

Städning Kullemåla 

Vi bör städa upp efter oss på lagerplatsen i Kullemåla. 

Nils-Erik o Tore kallar till detta om några veckor när snön försvunnit och det torkat upp lite. 

Jörgen Axelsson skall kontaktas innan något görs. 

 

Verksamhetsplan 

Gicks igenom med följande punkter som bör sättas igång 
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 Servitut på grävsträckor – Tore och Nils-Erik jobbar med detta. 

 Hjälpa Slänsmåla och Tranemåla – Uppstartsmöte är planerat till den 4 april hos Nils-

Erik. 

 

Fiberfest 

Festkommitten redogjorde för detta 

 Datum 19 april 

 Mat tas från Rullande köket 

 Håkan Windahl kontaktas för att underhålla oss. 

 Inbjudan måste skickas ut snarast. Nils-Eriks mail-lista utnyttjas. 

 150 kronor tas ut som en självkostnad. 

 Minimum 50 deltagare för att festen skall genomföras. Annars görs ett nytt försök till 

hösten. 

 Bildspel med kort som är tagna under byggtiden kan visas på festen. Tore och övriga 

skickar sina kort till Nils-Erik som sammanställer dom till ett bildspel. 

 

Avgräven kabel 

I Långeboda grävdes en kabel av då en fastighetsägare privat anlitat en lokal grävmaskinist. 

Beslutades att någon ersättning för detta från föreningens sida  ej kan lämnas. Det är upp till 

varje entreprenör att begära ledningsvisning och att ha försäkring som täcker eventuella 

kabelbrott. 

 

§9 Nästa möte 

Preliminärt i slutet på maj. Lennart kallar till detta möte.   

 

§10 Avslutning 

Lennart avslutade mötet. 

 

Vid protokollet: 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

Justeras: 

 

Lennart Olofsson (ordförande)                  Anders Karlsson 


