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Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2012-04-19. 

 

Plats:  Hos Lennart Olofsson 

Närvarande:  

 Lennart Olofsson 

 Pia Ekenskog 

 Nils-Erik Svensson 

 Simon Gustafsson 

 Tore Bengtsson 

 Jens Svensson 

 

Lennart Olofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§1 Utse mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Nils-Erik Svensson. 

 

§2 Utse protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Simon Gustafsson. 

 

§3 Genomgång föregående protokoll 

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 

 

§4 Projektering  

Tore och Nils-Erik har varit i kontakt med Karlshamns kommun, Karlshamn Energi och 

Länsstyrelsen för att stämma av om vi kan starta upp projekteringen av fibernätet trots att vi 

inte fått definitivt besked av skattemyndigheten. Beträffande status mot skattemyndigheten, se 

§5 nedan. 

 

Vi har ju fått 250.000:- i förskott av Länsstyrelsen och de har inget emot att vi använder dessa 

pengar till projektering redan nu. De anser att risken att vi får nej i skattefrågan är minimal. 

Skulle vi mot alla odds få ett negativt besked från skattemyndigheten så är det Länstyrelsens 

pengar som är förbrukade. Det är alltså inte någon ekonomisk risk för medlemmarna i 

föreningen.  

Kommer vi inte igång med projekteringen nu så är det svårt att få den klar innan sommaren 

och under semesterperioden är det svårt att få något gjort. Skall vi invänta skattemyndighetens 

besked så innebär det att projekteringen kanske inte blir klar förrän framåt hösten och då är 

det inte säkert att vi hinner komma igång med grävning i år heller. 

En enig styrelse beslutade därför att starta upp med projektering så snart som möjligt. 

På måndag 2012-04-23 träffar vi Karlshamn Energi för att skriva på avtalet om 

projekteringen.  

Eventuella synpunkter på avtalet meddelas Tore eller Nils-Erik senast 22/4. 

 

§5 Momsfrågan - status 

I februari skickades en ansökan om omprövning av skattemyndighetens beslut in, tillsammans 

med förändrade stadgar, fastighetsavtal och driftavtal med Karlshamn Energi. 
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Vi har vid ett antal tillfällen försökt få berörda personer på skattemyndigheten att ge oss ett 

skriftligt svar på denna omprövning. Men de hänvisar till att det pågår en utredning om detta 

på central nivå i Stockholm och vill avvakta detta, innan vi får besked. Detta besked från 

central nivå har utlovats innan sommaren. 

Däremot säger man muntligt att man nu tycker hela vår verksamhet är affärsmässig och därför 

borde vara momsberättigad.  

 

§6 Medlemsavgifter 

Det är bara 48 stycken som hittills har betalat medlemsavgiften för år 2012. 

Följande har ej betalat 

 Jörgen Johansson   Bengtsboda 

 Gunnar Edvardsson Bengtsboda 

 Erika Johansson  Bengtsboda 

 Viola Johansson  Bengtsboda 

 Peter Karlegrund  Bengtsboda 

 Mats Rigoll  Bengtsboda 

Anders ser till att medlemsavgiften kommer in för ovanstående. 

 Kurt Knutsson  Pieboda 

 Thomas Andersson  Pieboda 

 Max Carlsson  Pieboda 

 Elsa Olsson  Pieboda 

 Erik Refner  Pieboda 

 Agneta Toresson  Pieboda 

 Veronica Axelsson  Pieboda 

Pia ser till att medlemsavgiften kommer in för ovanstående. 

 Mikael Andersson Kullemåla 

Simon ser till att medlemsavgiften kommer in för ovanstående. 

 

Ovanstående medlemmar ombeds kontakta respektive byaansvarig och betala 

medlemsavgiften. 

Nästa år kommer föreningen att skicka ut inbetalningskort istället. 

 

§7 Nya och avgående medlemmar 

Följande nya har ansökt om medlemskap i föreningen 

 Petra Nordström/Anton Öberg, Kullemåla 1:24 

 Hans-Evert Henningsson, Bengtsboda 1:38 

 Tim Jönsson, Långeboda 1:35 

 Helgi Madisson, Långeboda 1:23 

 Kabo bostäder i Långeboda 

Styrelsen beslutade att godkänna ovanstående som medlemmar i föreningen. Dock med ett 

förbehåll vad gäller Hans-Evert Henningsson. Det är att Kreab går med på att gräva ner 

elkabel till fastigheten samtidigt som vi gräver ner fiber och att merkostnaden för detta inte 

blir för stor för föreningen.  
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Lennart kollar upp Helgis ansökan en gång till för säkerhets skull. 

Tore meddelar Kabo vårt beslut. 

Tore kollar upp intresset för den nya hyresgästen i Henriks gamla hus i Kullemåla (Bäck). 

 

Följande har lämnat föreningen 

 Emma Nordström  (håller på att sälja fastigheten) 

 Henrik Henriksson (har sålt sin fastighet) 

 

Maj-lis Johansson avser att sälja en av fastigheterna i Ekeryd och har förvarnat om att det kanske inte blir 

fiber till denna fastighet. Vi vill helst ha besked om detta nu innan projekteringen startar. Nils-Erik kollar 

upp detta. 

 

§8 Ledningsdragning  

Långeboda 

Inför projekteringen tar Jens snarast fram ett förslag på ledningsdragning i Långeboda. 

 

Gatlyse 

Tore kollar upp status vad gäller gatlyse med Söderström på kommunen 

 

Kreab 

Nils-Erik förvarnar Kreab om att projekteringen nu kommer att starta. 

 

§9 Fakturor, ekonomi, etc 

Revisionsfaktura 

Vi tycker fakturan för årets revision var oskäligt stor. Pia har begärt redovisning av nedlagda 

timmar, men ej fått svar på detta. Däremot har vi fått en kreditering på 1400:-. 

Beslutades att betala fakturan. 

Kan vi till nästa år få tag på en annan extern revisor? Kolla med Sparbanken? 

 

Faktura från LRF-konsult 

Vi har klagat på kvaliten av deras granskning av vår momsansökan. 

De har begärt in ett antal handlingar som Pia skickat iväg. Efter detta har vi ej fått något med 

svar. Pia bevakar detta ärende. 

 

Deklaration 

Pia fixar årets deklaration 

 

Momsdeklaration 

Skall kunna göras via internet 

 

§10 Nytt informationsblad 

Vi får nu många frågor om vad som händer och vad som kommer att hända med 

fiberprojektet, eftersom det drar ut på tiden. 

Nils-Erik fick i uppdrag att skriva ihop ett nytt informationsblad, som skickas ut tillsammans 

med protokollet från detta styrelsemöte. 

Ta också med information om planerade betalningar av insatsen. 
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§11 Info från andra föreningar 

Föreningarna Mienet och Björkefiber har nu blivit beviljade bidrag från Länsstyrelsen, varför de nu 

kommer att starta igång med sina projekt.  

 

Enligt info från Tingsryd kommun så finns det nu helt fungerande lösningar via fiber för trygghetslarm. 

Detta utan kostnad för slutkunden. Man behöver inte heller ha något annat abbonnemang (telefon, 

internet) för att larmet skall fungera.  Det skall räcka med fiber till fastigheten. Nils-Erik försöker få detta 

verifierat från Karlshamns kommun. 

 

§12 Övrigt 

Inget togs upp. 

 

§13 Nästa möte 

Kallas till vid behov. 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

 

Justeras: 

 

Lennart Olofsson (ordförande) 

 

Simon Gustafsson   


