Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2017-07-31
Närvarande. Bo Thorsenius, Annika Karlsson, Stig-Åke Almqvist, Thomas
Johansson och Christer Johansson.
Lars Melert – Tegab
 Info-möte söndag 6/8
Vi gick igenom punkterna till informationsmötet.
 Markupplåtelseavtalen
Arbetet med att få klart alla markupplåtelseavtal på går för fullt. Thomas och Annika sammanställer
läget område för område. De kommer att ha kontakt med ambassadörerna kring oklarhet inom
respektive område. Under september kommer vi att bjuda in ambassadörerna till ett
informationsmöte kring arbetet.
När alla avtal är klara inom ett område så skickar vi ut avtalen till berörda markägare. Målsättningen
är att göra detta innan Tegab startar grävningen inom området. Vi kommer inte att klara detta för de
två områden som Tegab startar grävningen nu i augusti, men alla berörda markägare är informerade.
 Medlemsutveckling
Vi har idag över klart med över 500 fastighetanslutningsavtal. Det är några medlemmar som inte
skickat in anslutningsavtalen. Vi kommer att informera dem om att vi tar bort deras fastigheter ur vår
planering, men de är givetvis välkomna att skicka in avtalen och åter komma med i planering.
 Ekonomitjänst
Vi har fått in två anbud på ekonomtjänst för föreningen. Under augusti kommer vi att följa upp vad
respektive firma förväntar sig att föreningen ska ansvarar för och hur deras ekonomitjänster
fungerar. Efter detta kommer vi att besluta om vilken firma vi ska anlita.
 Inbetalning av andra insatsen.
30 september är sista dagen för inbetalning av nästa insatsavgift på 10 000 kr. Christer skickar ut
information om inbetalningen i början av september. Det är också många medlemmar som missat att
betala årets medlemsavgift på 100 kr. Vi informerar de medlemmar som ännu inte betalt
medlemsavgiften i samband med utskicket om inbetalningen av insatsavgiften i september.
 Telias bredbandserbjudande i Håverud
Bo har kontaktat Telia kring Telias erbjudandet av bredband som gått ut i Håverud. Telia har
missuppfattat vilket område som berördes av tätortsbegreppet. De kommer att hänvisa intresserade
till Skålleruds fiber.


Nästa styrelsemöte

Tisdag 5/9 18.00 hos Thomas
Sammanfattat av Christer Johansson

Bo Thorsenius ordförande

