
 1 

               PROTOKOLL 
 

fört vid Amnehärad fiber ekonomisk förenings styrelsemöte 2021-09-06 kl 19:00 hos 

Suzanne Michaelsen Gunnarsson på Backen 
 

 

Närvarande: 

Suzanne Michaelsen Gunnarsson 

Allan Gustavsson 

Henrik Helmersson 

Per-Arne Brandberg 

Anita Wieweg. 

 

Förhinder: Christian Lindholm, Per Ericsson, Gunilla Gustavsson 

 
 

 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Den föreslagna dagordningen fastställdes.  

 

Beslut: Att fastställa dagordningen enligt förslaget 

 

 

 

§ 3 Val av protokollsjusterare 

Mötet föreslog Per-Arne Brandberg att jämte ordförande justera dagens protokoll.  
  

Beslut: Att välja Per-Arne att justera protokollet. 
 

 

§ 4 Rapporter 

a) Ekonomi 

Ekonomin ser bra ut.  

 

Beslut: Att godkänna rapporten. 

 

b) Läget 

Vi har fått in 3 intresseanmälningar för fiber. 

Ålösund installationen/projektet är helt klart. 

 

Beslut: Att godkänna rapporten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

§ 5 Uppsägning av avtal senast 31 oktober 2021 

Suzanne informerade att ordförande i GFEF, Staffan Gustafsson,  sagt upp avtalet 

med NetAtOnce. Förhandlingar skall inledas. 

Utöver Bråtas förslag nedan vill vi även att TV leverantör diskuteras/ses över. 

 

Bråta Fibers viktiga frågor inför kommande förhandling:  

 

Avtalstid på 5 år 

Ny aktiv utrustning i nodhus och hos kund 

Garanti på utrustning samma längd som avtalet 

Minst 200/200 Mbps, även 1000/1000 Mbps. 

Abonnemangsformer TriplePlay, DuoPlay, Korttid, öppen fiber 

Mick-back minst samma som nuvarande 

Servicepartner (skall ha lager på aktiva komponenter) 

Batteribackup, kontinuerlig service och underhåll årligen från 

NAO/Servicepartner i Nodhusen. 

 

Övrigt frågor att reda ut inför kommande upphandling 

Egen kanal direkt in till NAO:s supporttekniker 

Fråga kring förtida uppsägning av visst antal abonnemang   

Titta om från början på påbörjade TV-program 

Hur nya tillkommande anslutningar hanteras (kostnad för hög) 

Distribution av ny utrusning, gärna direkt från NAO till kund 

 

 

Beslut: Att förhandling sker enligt Bråta Fibers punkter med tillägg ovan. 

 

 

§ 6 Övriga frågor 
Information läggs upp på hemsidan om uppsagt avtal 

Suzanne kallar till nästa möte när behov uppstår. 

 

 

§ 7 Avslutning 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

Vid protokollet    

 

_____________________________________________________               

               Anita Wieweg  

 

               

               Justeras 

                

                _________________________________          

                Suzanne Michaelsen Gunnarsson, Ordförande   

 

                ________________________________ 

                Per-Arne Brandberg 

 

 


