Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2018-05-21
Närvarande. Bo Thorsenius, Annika Karlsson, Anders Dalbert, Stig-Åke
Almqvist, Jan Andersson och Christer Johansson.
 Medlemsutveckling
Medlemsutvecklingen fortsätter positivt och idag har vi 618 anslutningar.
 Avtal med Sundserud
Under maj har vi i styrelsen arbetat med att få kontrakt för fiber till det planerade husområdet vid
Sundserud, Vi kommer att teckna avtal med Ecoventure Dalsland AB
 Grävningsrapport
Tegab har kommit upp och förbi Liane. Ett grävlag har stora bekymmer att komma vidare kring
Skruvåsen på grund av underlaget. Ett annat grävlag är snart framme vid Dalskog och då har vi klart
sträckan Årbol – Kabbo.
Blåsning och skarvningen av fiber pågår för fullt i de områden där vi har klart kanalisationen.
Tegab beräknar fortfarande att hålla tidsplanen.
 Klart på egen tomt för fiberblåsning.
Det är viktigt att alla som har fått kanalisation fram till tomtgränsen gräver klart fram till huset om
man tänkt gräva själva. Har medlem anmält till Tegab att de ska gräva, så ansvar Tegab att arbetet
blir klart innan fibern ska blåsas.
 Fortsatt arbete med markupplåtelseavtal
Annika redovisade läget kring markupplåtelseavtalen. Arbetet fortsätter med att få in avtal kring nya
sträckningar som tillkommit med nya medlemmar.
 Ekonomi
Kassan är fortfarande god och räcker till fortsatt grävning flera månader utan att använda
bankgarantin. Vi har också fått besked om att de två första utbetalningarna av statsbidraget är på
gång.
Vi har fått registrering av ny kassör från Bolagsverket. Bo och Jan kontaktar banken angående byta av
kassör.
 GDPR-ny lag om registerhållning
Vi kommer att informera medlemmarna om vilka register vi har och hur vi hanterar detta i
förhållande till den nya datalagen. Se bilaga ”Information om GDPR”.
Vi beslutade att:
Annika Karlsson är personuppgiftsansvarig för markägarregistret.
Christer Johansson är personuppgiftsansvarig för medlemsregistret
Christer Johansson är personuppgiftsansvarig
Vi tecknaravtal om personuppgiftsbiträde med Tegab, Zitius och Pineskär

Nästa styrelsemöte

Måndag 18/6 18.00 hos Stig-Åke Almqvist

Sammanfattat av Christer Johansson

Bo Thorsenius ordförande

