Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2017-09-05
Närvarande. Bo Thorsenius, Annika Karlsson, Stig-Åke Almqvist, Thomas
Johansson, Anders Dalbert och Christer Johansson.
Lars Melert – Tegab
 Lägesrapport grävning
Tegab beräknar blir klara kring Vedbyholm och Vässbyn under denna veckan.
Under de kommande veckorna fortsätter grävningen kring Lindstorp, Östevatten och Ekholmen.
Nästa steg blir upp mot Töresbyn och Ingribyn. Sedan går grävarna vidare ut mot Östanå och till
Hökeberg.
Tegab vill sedan att det fortsatta arbetet kan utgå från Nodhuset.
 Nodhuset
Bo har kommit överens med Melleruds kommun om att placera Nodhuset vid kommunens pumphus
vid Köttsjön. Bo ansvarar för avtal med Melleruds kommun.
 Markupplåtelseavtalen
Arbetet med att få klart alla markupplåtelseavtal fortsätter. Vi har några områden till som verkar
nästan helt klara. Thomas och Annika sammanställer läget område för område.
Vi beslutade att vi ska försöka koncentrera oss på ett nytt område i taget och få med
ambassadörerna i det arbetet.
Med nya medlemmar så sker det förändringar i den föreslagna ledningen. Har vi avtal så räcker det
att ambassadörerna få ett muntligt löfte från markägarna om de förändringen som behövs. Tegab
kommer sedan att kontakta markägarna inför grävstart.
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.
Bo och Christer kommer att ansvara för utskick av markavtalen. Annika och Thomas ansvarar för att
tillsammans med Tegab besluta vilka område som ska informeras.
.
 Möte med ambassadörer 26/9 18.00 – Grinstads sammanträdesrum
Vi beslutade att kalla alla ambassadörerna till ett möte för att:
 Informera om arbetet med grävningen
 Medlemsutvecklingen – medlemsvärvning inför grävstart inom ett område
 Läget med markupplåtelseavtalen inom respektive område
 Hur vi följer förändringar av befintliga markupplåtelseavtal
 Medlemsutveckling
Vi har idag över klart med över 524 anslutningar. Det har varit en positiv utveckling den senaste
veckan.
Vi har också haft flera möten med Melleruds Kommun kring anslutningar och det ser ut som
kommunen kommer att ansöka om 10-talet anslutningar.
Det är cirka 10 medlemmar som inte skickat in anslutningsavtalen/första insatsavgiften.

 Ekonomitjänst - tilldelningsbeslut
Vi har fått in två anbud på ekonomtjänst för föreningen. Efter utvärdering av anbuden och möten
med respektive firma beslutade styrelsen att välja Pineskär som ansvariga för vår ekonomitjänst.
Christer meddelar anbudsgivarna om tilldelningsbesluten.
Thomas Johansson deltog inte när styrelsen behandla denna punkt.
 Inbetalning av andra insatsen.
30 september är sista dagen för inbetalning av nästa insatsavgift på 10 000 kr. Christer har skickar ut
information/räkning om inbetalningen i början av september. Det utskicket var personligt beroende
av om medlemmen betalt medlemsavgift för 2017, har flera anslutningar och eventuellt andra
korrigeringar.
Flera medlemmar har frågat efter någon form av kvittens på inbetalningar. Vi ser det som ett för
stort arbete att skicka ut kvittens till alla medlemmar. För de anslutningar vi inte fått in avgifter
skickar vi ut en påminnelse i början av oktober. Vi kommer också att skicka ut en bekräftelse på
inbetald insats när vi fått in hela anslutningssumman. Detta kommer vi att börja med i februari 2018
 Informationsmöte om tjänsterna på vårt nät
En lördag under november kommer representanter för Zitius/Telia informera om tjänsteutbudet på
vårt nät.


Nästa styrelsemöte

Tisdag 17/10 18.00 hos Anders

Sammanfattat av Christer Johansson

Bo Thorsenius ordförande

