Styrelsemöte Getteröns Fiber Ekonomisk förening 2015‐04‐06 rev1
Hos Gert Bengtsson på Effekt

Närvarande, Gert Bengtsson , Frank Hallberg, Micael Lidmalm, Lisa Nord, Arne Kastberg, Tony
Jansson, Tomas Kaspersson, Jesper Vasell, Micael Lidmalm, Ingemar Martinsson, och Andreas
Friedrich

1. Arne öppnade mötet
2. Andreas valdes till sekreterare
3. Tomas valdes till justerare
4. Föregående protokoll godkändes
5. Ekonomisk rapport. Vi är nu 267 medlemmar har vi sökt för. 233 påskrivna avtal har vi fått
in 6 ska vara på väg in och 6 har tillkommit. Så totalt 245. Av de som fattas har 6 stk tackat
nej i kontraktet. Ca 1.309.000 kr har vi i kassan just nu.
6. Frågan om F skatt och ROT avdrag. Arne har kollat med Skatteverket och det är inte helt
enkelt att få ett korrekt svar. Varberg Energi säger att de har koll på detta med ROT avdrag.
Vi bör vara registrerade för F skatt då kan våra medlemmar få till ROT genom föreningen
med ca 1100 kr. Arne kollar vidare på detta. Vi beslutar att F skatt registrera föreningen.
7. Rapport från teknikgruppen. 3 Anbud har kommit in. Ett anbud var klart lägre än de andra.
Diskussion om skillnaderna i anbuden. Vissa anser att det billigaste är att lägga fibern mitt i
gatorna andra förespråkar att lägga fibern på åkermark.
Det billigaste anbudet kommer från Elektro Emanuel.
Vi diskuterade vad vårt nät kan vara värd om vi beslutar att sälja det sen. Det verkar finnas
goda möjligheter för att det blir ett bra värde på vårt nät. Olika aktörer kan vara
intresserade. Om föreningen upphör så fördelas tillgångarna till medlemmar. Vid en
försäljning av nätet så finns det alltså teoretisk en möjlighet att få tillbaka en summa
pengar.
Beslut på att teknikgruppen undersöker vad nätet kan vara värd.
Beslut på att vi först kan skriva på avtal med entreprenören när vi är uppe i 256
medlemmar. Når vi inte upp i det antalet så måste vi ha ett nytt föreningsmöte för ett
beslut om att skriva på med entreprenören.
De två telemaster som står på Getterön idag, är de intresserade av att ta del av vår fiber??
8. Rapport från medlems och rekryteringsgruppen. Hur gör vi med de som är medlemmar
men ej har skrivet på avtalet än (15 stk)?? Kan det vara så att vi behöver alternativa
betalningsformer för att få med de sista?? Beslut om att medlemmarna kan få välja en

avbetalningsplan istället för en stor insats i början. Vi gör ett förslag och skickar ut
information om detta där man kan göra ett tillägg till avtalet som innebär ett alternativt
betalningssätt. Vi bör också informera om att det finns ett värde i vårt nät som har del av.
Jesper skriver förslag på info brev med allt detta.
Förenings stämma lördag 2 maj kl 15.00, förslag på att vara på Campus (Arne kollar).
9. Övriga frågor. Vi gick igenom vår ”att göra lista” för att säkerställa att vi inte har glömt
något. Jesper har tittat på olika kommunikations och tjänste aktörer. Verkar vara en trend
med tjänster utan bindningstid eller 1 månads uppsägning, vilket är bra för våra
sommarboende. Jesper förbereder lite info om detta inför föreningsstämman.
Tony kommer jobba med projektet under ca 1 år och vi beslutar att Tony fakturerar
föreningen för detta. Lisa kommer hjälpa till med bokföringen.
Om det kommer frågor om vilket material man ska gräva ner på sin egen tomt så bör det
var Gert som besvarar detta. Vi bör göra en ”lathund” också för hur man gräver på sin egen
tomt. Kallelse till årsmötet måste gå ut under vecka 16 (13‐19 april).
10. Nästa möte. Söndag 19 april 2015 kl 15.00 hos Gert på Effekt
Kommande möte: Föreningsstämma (årsmöte) på Campus 2a maj kl 15.00
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