Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2018-01-22
Närvarande. Bo Thorsenius, Annika Karlsson, Anders Dalbert, Thomas
Johansson, Stig-Åke Almqvist och Christer Johansson. Lars Melert – Tegab

 Medlemsutveckling
Medlemsutvecklingen fortsätter positivt och idag har vi 576 anslutningar.
Vi gör klart ett flygblad som ska delas ut i Dalskogsområdet. Annika och Lars ansvar.
 Ekonomi
Vi har en bra inbetalning av insatsavgifterna, så kassan är för tillfället god. Vi kan fortsätta att
betala grävkostnaderna några månader till, sedan hoppas vi att delutbetalningarna av
statsbidraget kommer igång. Lyckas detta kanske vi inte behöver använda bankgarantin.
 Fortsatt grävning Tegen - Rännsliden.
Nu är vi snart klara med grävningsarbetet Tegen- Hallersbyn. Grävningen fortsätter upp mot
Ränsliden. Grävningsarbetet är också klart kring Torgrinsbyn. Några grävningslag gör klart en
del andra mindre sträckor. Tegab har grävt nära 7,3 mil. Förtillfället är det tre lag som gräver
inom vårt område. Vintervädret avgör hur vi går vidare. Vi informerar på hemsidan om läget
med grävningen.
Nästa område vi tänkt fortsätta till är i och kring Dalskog. Vi måste få klart alla
markupplåtelseavtal och ledningsplaneringen inom området innan grävningen kan starta.
 Fortsatt arbete med markupplåtelseavtal
Thomas och Annika ser över vilka markupplåtelseavtal som saknas. Annika informerar Bo
och Christer inför utskick av information till markägare.
Vi behöver få hjälp med att få klart markavtalen inom Köpmannebroområdet.
 Avtal val tjänsteleverantör
Vi har gjort klart ett förslag till avtal för val av tjänsteleverantör. Tillsammans med avtalet
skickar vi med bilagor med ”Villkor för tjänsteavtalet” och ett ”Pm kring avtalet.” Vi skickar
med avtalet med bilagor i januaris medlemsbrev, för att få in synpunkter från medlemmarna.
Vid nästa styrelsemöte beslutar vi om avtalet.
Avtalet ska skrivas under av medlemmarna och skickas in till styrelsen under våren.
Medlemmarna ska skriva under ett avtal för varje anslutning/abonnent.
 Information för avgifter för företagare
Triple Play och de kostnader i övrigt som vi redovisat gäller enbart för privatpersoner.
Christer lägger ut information om kostnader för bredband för företagare på hemsidan.
Större företag kan också välja att köpa ”svartfiber”(=enbart en öppen fiberanslutning) av
föreningen och sedan själva upphandla bredband.

 Samförläggningsmöte för VA i Upperud
Stig-Åke och Tegab medverkar vid samförläggningsmöte 24/1 med Melleruds kommun inför
byggstart av VA nät i Upperud.
 Möte med Zitius
Bo, Christer och Lars deltar i telefonmöte med Zitius för planering av deras arbete med
utrustningen, för att få fibernätet att fungera. Vi kommer också att diskutera hur alla
anslutningar/abonnenter får tillgång till Zmarket.
 Sundserud
Melleruds kommun planerar ny detaljplan vid Sundserud med tomter för fritidsboende. Vi
planerar för att förbereda med fiber till nybyggnationen.
 Föreningsstämma 8 april 13.00 - Kulturbruket
Vi beslutade att 2018 års föreningsstämma hålls 8 april 13.00 i Kulturbruket. En viktig fråga
är att få med en styrelsemedlem som kan åta sig kassörsuppdraget. Det är inte ett så
betungande arbete längre, då det mesta arbetet med insatsbelopp är klara i april och övrig
bokföring sköts av ett revisionsbolag.
Vi kontaktar Telia för att vara med och informerar om Triple Play tjänsten efter
årsmötesförhandlingarna.
 Avtal för Nodhuset
Avtalet med kommunen för att hyra nodhuset är klart. Lars ska besiktiga huset innan vi
skriver under avtalet.
 Aktiva mailadresser
Under våren är det viktigt att vi får in aktiva mailadresser från medlemmarna. Vi kommer att
använda mailutskick för inbetalning av kvartalsavgifterna när vårt nät kommit igång. Det är
viktigt att meddela Bo Thorsenius vilken mailadress vi ska använda.

Nästa styrelsemöte

Måndag 12/2 - 18.00 hos Christer

Sammanfattat av Christer Johansson

