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Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2013-12-05. 

 

Plats:  Bygdegården Högaböke 

Närvarande:  

 Lennart Olofsson 

 Pia Ekenskog 

 Nils-Erik Svensson 

 Simon Gustafsson  

 Tore Bengtsson 

 Anders Karlsson 

 

§1 Mötet öppnas 

Lennart Olofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Utse mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Nils-Erik Svensson. 

 

§3 Utse protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Anders Karlsson. 

 

§4 Insatser - status  

Alla har betalat insatsen utom Anders Karlsson i Långeboda. Enligt Samtal med Lennart 

kommer det inom kort. Maria Henriksson har fått anstånd med halva beloppet. 

 

§5 Rotavdrag - status 

Rotavdrag för Maria Henriksson och Anneli Lindberg är ej inskickade ännu. Pia fixar detta. 

För alla övriga som önskat rotavdrag är dessa godkända av skatteverket. 

 

§6 Switchar – betala tillbaka 

Följande har ej installerat switch i sin fastighet.  

 Bengt Georgsson 

 Kalle Karlsson 

 Arvid Edvardsson 

Innebär att 1200 kr (+ moms) skall betalas tillbaka till dessa. Nils-Erik ber dem besöka Pia 

för att få pengarna utbetalda. 

 

§7 Kommunen - status 

Vi har nu fått kommunens faktura för asfaltläggningen i Långeboda. Beloppet var på 99 289 

kr, vilket var betydligt högre än vad vi räknat med. 

Tore och Nils-Erik kollar upp specen till fakturan i början på vecka 50. 

En del av beloppet avser utbyte av fellagt material då Anders Karlsson ombesörjde grävning 

själv. Detta belopp verkar oproportioneligt högt. Bör också kollas upp. Detta belopp skall 

vidarefaktureras till Anders Karlsson. Nils-Erik kollar upp med Staffan på kommunen detta 

belopp, eftersom det är dåligt specificerat på faktura. 
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§8 Vägverket - status 

Ingen faktura har kommit ännu. Vi ligger lågt tills vidare. 

 

§9 Dokumentation - status 

Den dokumentation som KEAB lämnat gicks igenom på ett möte med KEAB 2013-11-18. 

Det blev vissa restpunkter som KEAB lovade fixa till. 

Se vidare separata noteringar från detta möte. 

 

§10 Nod-rummet – Täta hål + råttgift 

Vi har blivit rekommenderade att inte släppa in möss i nod-rummet i Bygdegården. 

Simon ser till att de hål som finns tätas. 

Arvid lovade att lägga ut lite råttgift i angränsande rum. 

 

§11 Kassarapport samt Nätavgifter – när fakturera? Hur mycket? 

Pia lämnade en ekonomisk rapport 

 I kassan finns nu 7 450 kronor.  

 På banken 1 294 306 kronor. 

 Kundfordringar 28 200 kronor. 

 Övr fordringar 378 kr 

 Skattekontot 7 kronor 

 Momsfordringar 109 kronor. 

 Leverantörsskulder 0 kronor. 

Balansrapport finns hos Pia och Nils-Erik. 

 

Nätavgifterna för 2014 faktureras först i slutet på 2014. Enligt en grov beräkning kommer den 

att hamna på mellan 500 -700 kr per år, dvs lite lägre än vad vi tidigare har räknat med. 

Pia, Tore och Nils-Erik fick i uppdrag att uppdatera vår preliminära driftsbudget med 

verkliga siffror, så att vi vet vad investeringskostnad och drift hamnar på. Görs efter årsskiftet, 

men före nästa styrelsemöte. Ett förslag på återbetalning av insats under 2014 tas också fram. 

 

Styrelsen godkände att kostnaden för fiberfesten 2013-04-19 bokförs som en nettokostnad. 

 

§12 Nätavgifter för Kabos bostäder 

Vi har fått en förfrågan från en lägenhetsinnehavare i KABOs bostäder hur de gör för att bli 

anslutna och hur mycket det kostar. 

Här finns två alternativ 

1. Föreningen fakturerar KABO 3 st nätavgifter. Sedan är det upp till KABO att ta ut 

sina kostnader från lägenhetsinnehavarna. 

2. Föreningen fakturerar lägenhetsinnehavarna direkt, precis som alla andra. Dock 

behöver dessa ej vara medlemmar i Föreningen. 

Nils-Erik Kollar upp med Håkan Myre på KABO hur de vill ha det. 
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§13 Medlemskap och överlåtelsedokument 

Eva Tiwe och Lars Söderström har ansökt om medlemskap i föreningen. Detta efter att ha 

övertagit Maj-Lis Johanssons andel i föreningen vad gäller fastigheten Ekeryd 1:43. 

Styrelsen beslöt att godkänna detta och hälsar dem välkomna till föreningen. 

Nils-Erik meddelar dem detta beslut. 

 

Efter att ha låtit Magnus Andersson (med jurist) på Coompanion titta på vårt överlåtelseavtal, 

har han gjort vissa justeringar. Främst gäller det att insatsbeloppet bör hanteras vid sidan om 

fastighetsavtalet och därmed bör ett belopp finnas med på avtalet. 

Styrelsen beslutade att anta Magnus förslag och att detta användes i fortsättningen. 

 

Mats Rigoll håller på med försäljning av sin fastighet i Bengtsboda. Nils-Erik skickar över 

den nya blanketten till honom.  

 

§14 Lantmäteriet – Registrering markavtal 

Detta har ej hunnits med ännu. Görs senast våren 2014. Ansvariga Tore och Nils-Erik. 

 

§15 Sökbollar – se notering från möte Kreab 2013-01-31 

Tore och Nils-Erik kollar upp så att sökbollar finns utlagda. 

 

§16 Tranemåla, Slänsmåla - status 

Har tyvärr fått nej på sin ansökan om bidrag till att gräva ner fiber. Orsak är att pengarna tagit 

slut. När nya kommer är osäkert. Kanske inte förrän 2015. 

 

§17 Årsmötet – spika datum 

Datum för årsmöte bestämdes till 2013-02-27 kl 19:00. 

 

§18 Styrelsemöte inför årsmötet. Kalla valberedning. 

Datum för nästa styrelsemöte bestämdes till 2013-02-06 kl 19:00 i Bygdegården. 

Valberedning kallas också till detta möte. 

 

§19 Övrigt  

Inga övriga frågor. 

 

§20 Nästa möte 

Se §18 ovan. 

 

§21 Avslutning 

Lennart avslutade mötet. 

 

Vid protokollet: 

 

Nils-Erik Svensson (sekreterare) 

Justeras: 

 

Lennart Olofsson (ordförande)                  Anders Karlsson 


