Styrelsemöte Getteröns fiberförening

2014‐12‐16

Närvarande: Arne Kastberg, Tony Jansson, Tomas Kaspersson, Tommy Isaksson,
Jesper Vasell, Ingemar Martinsson, Lisa Nord, Gert Bengtsson
Frånvarande: Andreas Friedrich, Kim Andreasson, Frank Hallberg, Micael
Lidmalm
Mötets öppnande:
Arne hälsar alla välkomna.
Lisa väljs som sekreterare
Tomas väljs som justerare
Föregående protokoll godkännes.
Kassörens rapport:
Tony får en faktura som Arne betalt och två från Tomas.
Kassören har inget ytterligare att redovisa ang ekonomin.
Alla i styrelsen är nu registrerade i bolagsverket.
Ingemar presenterar sig. Han arbetar på Telenor med ansvar för bl a bredband
och fiberanslutningar till fastigheter.
Arne berättar om styrelsens arbete och medlemmarnas olika ansvar i den
samma.
Rapport Teknik
Ritnings underlaget är färdigt och Gert fyller på vart eftersom det tillkommer
medlemmar.
Beskrivningen av vad vi efterfrågar är på gång.
Gert och Tommy arbetar vidare med ansökan till Länsstyrelsen och den är snart
klar.
Ingen mer dialog med Vbg energi ang deras högspänningsledningar har gjorts.
Vi ska ha ett öppet nät som är så kvalitetsmässig att det finns möjlighet till
försäljning i framtiden.
1 feb‐15 räknar vi med att gå ut med anbudsförfrågan.
Nodhusets:
Ett stabilt hus som står emot brand, bra ventilation osv.
Larm, brand, passersystem, kodlås ca 6‐7 000:‐ Total kalkyl 150 000 kr
Byggnadslov:
Arne tar kontakt med stadsbyggnadskontoret och förbereder bygglovsansökan.
Gert tar fram uppgifter till Arne.

Arne tar kontakt med Hans Peterson ang godkännande av vägföreningen så vi
kan gräva över vägar och hur vi återställer.
Vi söker ledningsrätt/nedgrävningsrätt. Avtal bör göras med kommunen och
vägföreningen. Arne ansvarar för detta.
Entreprenörerna behöver kunna etablera en uppställningsplats att utgå ifrån.
Tomas och Tony tittar över och återkommer till styrelsen. Gert talar Börje med
Roddklubben och kanotklubben.
Fiberföreningen är ansvarig för huset.
Fråga från mötet:
Hur ansluter jag till fastigheten? Jesper gör en enkel sammanställning och lägger
ut på hemsidan.
Vem kan skriva ett upphandlingsavtal för operatör/leverantör av tjänst?
Ko=Kommunikatörsoperatör. Vilka aktörer finns det? Ingemar ger ett axplock av
leverantörer och mailar över det till Tomas och Jesper. Arne talar med Lars‐Åke
Åkesson för att få information hur de gjort.
Lisa efterfrågar upphandlingsunderlag från Fagered och Älvseredsfiberförening.
Rapport från medlems och rekryteringsgruppen.
Idag den 2014‐12‐16 är vi 215 medlemmar. Vi behöver upp till 242 för att
kalkylen ska hålla.
Vi flyttar deadline till den 15/1‐15 för att anmäla sig till föreningen.
Fråga: Hur når vi ut till fastighets samt stugägarföreningen för att informera om
vad som hänt på stämman och att det är viktigt att ta beslut. Skicka ut brev till de
som inte har mail
Tre grupper:
Ja sägare som ännu inte betalt (Kim gör utskick till dessa.)
Nej sägare
De som inte svarat alls (Arne och Kim gör ett utskick med information till dessa
två grupper)
Styrelsen tittar över vilka de känner och knacka dörr eller ringer för att engagera
och informera.
VIVAB har visat intresse av att vara med i fiberföreningen.
Hur går vi vidare med de områdesansvariga? Vi avvaktar vidare jobb för dessa
tills vi ska skriva avtal med fastighetsägarna.

Nästa möte:
Tisdagen den 27/1 kl 18.00 på Effekt.

Övriga frågor: Inga övriga frågor.
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Ordf. Arne Kastberg

Justeras
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Tomas Kaspersson
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Sekr Elisabet Nord

