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Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2015-01-27. 

 

Plats:  Bygdegården Högaböke 

Närvarande:  

 Anders Karlsson 

 Pia Ekenskog 

 Jens Svensson 

 Simon Gustafsson  

 Marie Algotsson 

 

§1 Mötet öppnas 

Anders Karlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Utse mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Marie Algotsson. 

 

§3 Utse protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Simon Gustafsson. 

 

§4 Genomgång av föregående protokoll  

Erik Svensson vill kvarstå som medlem i föreningen. 

Uppkopplingen till huset är dock bortkopplat. 

 

Fiberavtalet för Kjell Erikssons tidigare fastighet är överskriven på nye ägaren. 

 

Mattias Gustafsson – Högaböke Har fått blankett om medlemskap via Simon. Har också fått 

en grov kostnadsuppskattning gjord av KEAB. Föreningen väntar på ansökan. 

 

Anders har varit i kontakt med kommunen angående vattenverket i Långeboda. De vill inte 

ansluta till fibernätet utan väljer att styra via radiovågor istället. 

 

Anders Karlsson Långeboda: 

Delbetalning enligt avbetalningsplan inkommen för november (1500:-). Dock har ingen 

betalning kommit för december. Pia har skickat påminnelse förra veckan. Betalning för 

januari vet vi ej än för förfallodatumet är dagens datum. Om betalning ej inkommer – hur går 

vi vidare? Skjuts till nästa möte. 

 

Markavtal – registrering hos Lantmäteriet har vi för tillfället ingen rapport om. Kolla med 

Nils-Erik till nästa möte. 

 

Garantibesiktningen – Liljegrens. Frågan skjuts till nästa möte i och med att Tore inte är 

närvarande. 

 

§5 Kassörens rapport 

Pia lämnade en ekonomisk rapport 
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 I kassan finns nu 1 323 kronor.  

 På banken 852 003 kronor. 

 Kundfordringar 22 215 kronor. 

 Skatteskulder 24 994 kronor 

 Övr skulder 24 494 kronor 

Balansrapport finns hos Pia och Nils-Erik. 

 

Årsredovisningen är klar. Pia skall lämna den till Sjöholm för revision. 

 

Faktura från KEAB har kommit. 

 

§6 Frågor om fastighetsförsäljningar, nya medlemmar 

Inga nya förfrågningar om medlemskap eller anslutningar. Se även pkt 4 ovan. 

 

§7 Kommunens vattenverk i Långeboda 

Se pkt 4 ovan. 

 

§8 Kvarvarande skulder 

Några nät och medlemsavgifter har ännu inte kommit in. Men Pia tror att dessa kommer att 

betalas till månadsskiftet. 

 

Anders Karlsson Långeboda. Skuld kvarstår förutom de 1500:- som betalades i november. 

 

§9 Markavtal, registrering hos lantmäteriet 

Skjuts till nästa möte pga att Tore o Nils-Erik inte är närvarande. 

 

§10 Inför årsmötet Datum, info mm. 

 Förslag på datum för årsmöte är 26 februari. Tid 19:00 

 Ev få till info från KEAB innan årsmötet. 

 Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes av styrelsen. 

 Verksamhetsplanen gicks igenom och godkändes. 

 Fikat till årsmötet fixar Pia och Marie. 

 

§11 Valberedningen 

Anders avgår som ordförande och valberedningen föreslår Jens som ny ordförande. 

Tore och Simon har sagt att de ställer upp för ytterligare 2 år. 

I och med att Jens föreslås som ny ordförande har Anders tillfrågats om att ersätta Jens 

tidigare plats i styrelsen. Anders har accepterat detta. 

 

§18 Övrigt  

Inget på övrigt 

 

 

 

§19 Avslutning 
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Anders avslutade mötet. 

Nästa datum för möte prel. Årsmötet 26/2 – 15 kl 19.00. 

 

Vid protokollet: 

 

Marie Algotsson och Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

 

Justeras: 

 

Anders Karlsson (ordförande)                  Simon Gustafsson 


