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Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2016-03-20. 

 

Plats:  Hos Jens i Långeboda. 

Närvarande:  

 Jens Svensson 

 Marie Algotsson 

 Anders Karlsson 

 Pia Ekenskog 

 Nils-Erik Svensson 

 Tore Bengtsson 

 

Jens Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Utse mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Nils-Erik Svensson. 

 

§3Utse protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Andes Karlsson. 

 

§4 Genomgång av föregående protokoll 

Protokoll från 2015-11-30 

Garanti 

Täckning av fiberslang i Öjamåla som kommit upp i ytan har legat still under vintern. Tore bevakar att 

detta kommer igång nu under våren 

Ledningsrätt 

Dokumentation finns nu förvarad i nod-rummet i Bygdegården. Nils-Erik kollar upp vad som kan 

arkiveras även digitalt (usb-minne) 

 

§5 Kassörens rapport 

Pia lämnade en ekonomisk rapport 

 I kassan finns nu 622 kronor.  

 På banken 40 628 kronor. 

 På banken fasträntekonto 800 000 kronor. 

 Kundfordringar 39 607 kronor. 

 Leverantörsskulder -5 169 kronor 

 Momsfordran -7 411 kronor 

 Skatteskulder 25 201 kronor 

 Övr uppl kostn/förutbet intäkter -22 800 kronor 

Balansrapport finns hos Pia och Nils-Erik. 

 

Pia vill ha verksamhetsberättelse att komplettera årsbokslutet med. Jens o Nils-Erik fixar 

detta under vecka 12. 
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Beslutades att styrelsen framlägger förslag till årsmötet att ingen återbetalning av insats görs 

under kommande år. Efter styrelsemötet fixar Pia så att pengarna sätts in på nytt 

fasträntekonto. 

 

 

§6 Inför årsmötet 

Tidpunkt bestämdes till tisdagen den 19 april kl 18:30 i Bygdegården Högaböke. 

Jens skickar ut kallelse. 

Nils-Erik bokar Bygdegården. 

 

Förtäring till årsmötet (Jens fixar detta) 

Smörgåstårta till 35 pers. Samt några frallor till de som inte äter smörgåstårta. 

Kaffe och liten kaka. 

 

Finns något lämpligt att informera om på årsmötet? Alla ombeds fundera på detta. 

 

Info om vad det innebär att kunna köra 1000 MB. Nils-Erik kontaktar KEAB för info om 

detta. 

 

§7 Valberedning 

Marie redogjorde för valberedningens arbete. 

Nils-Erik och Pia ställer upp för omval för en ny 2-års period. 

Maria har frånsagt sig mer styrelsearbete. 

Tore och Anders har ett år kvar i styrelsen. 

Jens ställer upp för omval som ordförande ytterligare ett år. (Vi var överens om att alternera 

ordförandeskapet i tre-årsperioder istället för bara ett år). 

 

Styrelsen föreslog att Marie Algotsson väljs in i styrelsen istället för Maria. 

Mattias tillfrågas om att deltaga i valberedningen. 

 

§8 Övriga frågor 

Kvarstående skulder 

En medlem ligger fortfarande kvar med en skuld till föreningen på ca 7 000 kr. 

Tore o Nils-Erik tar fram en ny betalningsplan och diskuterar denna med honom. Annars ser vi oss 

tvungna att stänga ner fibern för honom. 

 

Nya anslutningar 

Högaböke 1:16 (Mattias) Här väntar vi på en beställning – troligen kommer denna under våren-

sommaren. 

Ekeryd 1:22 Kostnadsförslag lämnat. Ej fått någon respons på detta ännu. 

Högaböke 1:24 (Anders Håkansson). Tore kollar upp intresset. 

Kullemåla 1:35 (Kök o Byggl). Jens kollar upp intresset. 

 

”Gamla” medlemmar 

Vi har ett par medlemmar som sålt fastigheten och flyttat från Ringamåla, men som inte har överlåtet 

fiberanslutningen till den nya ägaren. 
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Gäller Erik Svensson i Ysnamåla och Jörgen Axelsson i Pieboda. 

Marie kollar upp läget med de nya ägarna i Pieboda. 

 

§8 Mötet avslutas 

Jens Svensson förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet: 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

Justeras: 

 

Jens Svensson (ordförande)                                Anders Karlsson   


