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PROTOKOLL
fört vid Amnehärad fiber ekonomisk förenings styrelsemöte 2019-12-09 hos Suzanne
Michaelsen Gunnarsson.
Närvarande:
Suzanne Michaelsen Gunnarsson
Allan Gustavsson
Markus Rikardsson
Henrik Helmersson
Christian Lindholm
Anita Wieweg.
Förhinder: Gunilla Gustavsson, Per Ericsson, Svenne Sten.

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande, Suzanne Michaelsen Gunnarsson hälsade välkommen och öppnade
mötet.

§ 2 Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen fastställdes med tilläggen
12a) VänerEnergi
12b) GFEF
12c) Årsmöte / Nästa möte
Beslut: Att fastställa dagordningen enligt förslaget.

§ 3 Val av protokollsjusterare
Mötet föreslog Markus Rikardsson att jämte ordförande justera dagens protokoll.
Beslut: Att välja Markus att justera protokollet.

§ 4 Ekonomisk rapport.
Suzanne gick igenom Balans och Resultaträkning per den 9/12-19.
Beslut: Att godkänna rapporten.

§ 5 Rapport om återbetalning.
Alla medlemmar utom 7st har lämnat in ansökan och fått tillbaka 3500kr.
Påminnelse har gått ut till de som ej ansökt 30/11 som var sista dagen.
Beslut: Att godkänna rapporten.

2
§ 6 Rapport från Ålösund.
Offerten som tagits fram har 12st intressenter kollat på, och 9st är intresserade av
anslutning.
Dagens fiberkabel till Ålösund har 12 anslutningar, och vi har fått pris på att
uppgradera till kabel med 48 fiberanslutningar för 34000kr.
Beslut: Vi jobbar vidare med de 9 intresserade utan att uppgradera till 48
anslutningar, vilket kan göras senare vid behov.

§ 7 Anslutning till fastigheten Lökstad 1 och Kraftverksgatan 17.
Offert har tagits fram och skall överlämnas.
Båda fastigheterna har betalat medlemsavgift till föreningen.
Beslut: Att godkänna rapporten.

§ 8 Avgrävning Åråstorp.
Vi betalar fakturan först, och fakturerar därefter de som grävt av fiberkabeln.
Beslut: Vi betalar fakturan och fakturerar sedan.

§ 9 Faktura från Elektronikhuset från januari 2018.
En gammal faktura som ej skickats till oss. Fel kabel har klippts pga felmärkning
mm, vi ska betala denna faktura.
Vi fick uppskov till 31/12 så vi hann ha möte.
Beslut: Att betala fakturan.

§ 10 Svartfiber Amnehärads kyrka.
Information från VänerEnergi.
Skagerns Energi står som avtalspart mot NetAtOnce för förbindelse mellan
Amnehärads kyrka till Västergatan. Del av den förbindelsen (mellan Göta Holme
och kyrkan) passerar genom vårt fibernät och vi ersätts med 6000kr/år från Väner
Energi så länge NetAtOnce hyr denna förbildelse.
Beslut: Att godkänna åtgärden.

§ 11 Bud på vårt fibernät.
Suzanne informerade att hon blivit uppringd av Thorbjörn Pettersson på IP-Only
AB och de är intresserade av att köpa vår fiberförening. Nej tack
Beslut: Att tacka för informationen.
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§ 12 Övriga frågor.
a) VänerEnergi.
Suzanne har blivit kontaktad av Carl Handell på VänerEnergi ang anslutning av
Gullmovallen till Stadsnät, och de skall lägga sin kabel i vårt rör under väg 26.
Vi vill ha samma ersättning för detta som punkt 10 dvs 6000kr/år.
Beslut: Att godkänna åtgärden.
b) GFEF information:
NetAtOnce har återtagit telefontjänsten då outsoursing av detta ej fungerade.
Vår kontaktperson är Kim Aldén.
Alla fem föreningar inom GFEF skall ha samma förhållningssätt vid avgrävningar
mm dvs betala fakturan och sedan fakturera den som åsamklat felet, och ha
samma ersättning vid användning av våra nät dvs 6000kr/år.
Beslut: Att tacka för informationen.

c) Årsmöte / Nästa styrelsemöte.
Årsmötet för Fiberföreningen, Byalaget, Vägföreningen och Vattenföreningen är
söndagen den 1/3 2020. Kallelse skickas ut minst 4v och max 6v före mötet.
Nästa styrelsemöte äger rum måndag 20/1 2020 Kl. 19 hos Suzanne på Backen.
Beslut: Att fastställa datum för årsstämma och nästa styrelsemöte.

§ 13 Avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet
_____________________________________________________
Anita Wieweg

Justeras
_________________________________
Suzanne Michaelsen Gunnarsson, Ordförande

________________________________
Markus Rikardsson

