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Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2020-01-21 

Plats: Hos Jens i Långeboda 

Närvarande: 

• Jens Svensson 

• Marie Algotson 

• Pia Ekenskog 

• Tore Bengtsson 

• Anders Karlsson 

• Simon Gustafsson 

• Nils-Erik Svensson 

§1 Mötet öppnas 

Jens Svensson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 
 
§2 Utse mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Nils-Erik Svensson. 
 
§3 Utse protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Tore Bengtsson och Anders Karlsson. 
 
§4 Genomgång av föregående protokoll 

§4 - §6 Försäljning av fibernät - Restpunkter. 

• Synlig slang i Öjamåla. Detta är nu åtgärdat. Liljegrens har betalat åtgärden. 
 
§5 Kassörens rapport  

Pia gick igenom framtagen årsrapport. 
Denna gicks igenom och godkändes. Pia rättar dock till årsrubrikerna på sid 2. 
Årsrapport och balansrapport finns hos Pia och Nils-Erik. 
 
Fram tills nu har det ekonomiska läget enbart ändrats marginellt. 
 
Beslutades att inte ta ut nån nätavgift för år 2019 (gäller halva året). 
Beslutades också att inte ta ut nån medlemsavgift för år 2020. 
 
Så här års brukar vi få en faktura från KEAB för att de sköter driften åt oss. Samtidigt brukar vi få vår 
del av tjänsteintäkterna. Nils-Erik kollar med Patrik på KEAB om vi kan kvitta dessa i år. Eftersom det 
bara rör sig om halva året. 
 
Frågan kom också upp om försäljningssumman är officiell. Nils-Erik pratar med Patrik på KEAB om 
detta. 
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§6 Övriga frågor 

Avveckling av föreningen 
Pia har varit i kontakt med Sparbanken och med LRF-konsult för att försöka få tag i en likvidator som 
kan sköta detta åt oss. Detta har ännu inte gett något konkret. Ev. har LRF-konsult någon uppe i 
Östersund. 
Vi bör kolla upp jurister på annat håll 

• Pia kollar med jurist i UMEÅ – som verkar vara specialist på detta. 

• Marie kollar med Karl-Erik Å. (gav inget resultat) 

• Nils-Erik kollar med en jurist som han känner. Gav napp på en jurist i Karlshamn – Lund och 
Fagrenius. Pia undersöker detta. 

 
Infoblad 
Tore och Nils-Erik tar fram ett infoblad för att informera om läget vad gäller avvecklingen av 
föreningen. Samt informera om att man alltid vänder sig till tjänsteoperatören vi problem. 
 
Vinster på årsmötet 
På senaste årsmötet lottades vinster ut i form av att slippa betala nätavgift för år 2019 och 
medlemsavgift för år 2020. 
Eftersom detta inte blir av i år, så beslutades att istället ge vinnarna presentkort på Coop i Svängsta. 
Simon fixar 3 st på 700 kr, och 3 st på 100 kr. 
 
Årsmöte 
Bestämdes till 19/3 kl 19:00 i Bygdegården. Anders bokar lokalen. 
Jens skickar ut kallelse. 
 
Styrelsemöte inför årsmötet bestämdes till 12/3 kl 19 hemma hos Jens. 
 
 

§7 Mötet avslutas 

Jens förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet: 
 
Nils-Erik Svensson 
 
Justeras: 
 
Jens Svensson    
Ordförande 
 
 
Tore Bengtsson                    Anders Karlsson 


