Styrelsemöte Getteröns Fiber Ekonomisk förening 2015‐04‐19
Hos Gert Bengtsson på Effekt

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

1. Arne öppnade mötet
2. Jesper valdes till sekreterare för mötet
3. Tomas valdes till justerare
4. Föregående protokoll godkändes
5. Ekonomisk rapport:
Föreningens tillgångar uppgår till 1345000 kr tillgångar varav 1230000 kr är
kontantinsatser. Övrigt är medlemsavgifter.
6. Medlemsläget:
Antalet anslutningsavtal per dagens datum är 254. Ytterligare två har meddelat att de vill
bli medlemmar men ännu ej skickat in avtal eller betalat insats. Vi har möjlighet att lägga
till nya medlemmar i ansökan till Sparbanksstiftelsen vid ett tillfälle efter sommaren
Kontakter har tagits med VIVAB om anslutning av nio pumpstationer. De har erbjudits att
ansluta stationerna för 11800 exkl moms per station.
7. Rapport från teknikgruppen:
Det har kommit frågor som berör anslutningen av fastigheten från tomtgränsen. Anbudet
som övervägs erbjuder detta arbete för 200 kr/m för grävning och återställning. Dock inte
återställning av stenläggning och plantering etc.
Antagande av entreprenör:
Det finns 256 anslutningsavtal. Med det utvalda anbudet så innebär detta en kostnad för
anläggningen på 18800 kr/anslutning, dvs. inom den gräns som stämman gett mandat för.
Styrelsen beslutar att anta anbudet från ElektroEmanuel.
8. Avstämning inför årsstämman:
Fiberföreningens stämma kommer att äga rum 2 maj, 15.00 på Campus Varberg. Vid
stämman kommer den valda entreprenören att presenteras, samt något om arbetet med
val av kommunikationsoperatör. Styrelsen beslutade att föreslå stämman att
medlemsavgiften bör vara 500 kr.
9. Övriga frågor:
Hantering av föreningens ekonomiska redovisning:
Styrelsen beslutade att lägga ut hanteringen av föreningens redovisning på en
redovisningsbyrå. Tony och Arne hanterar detta.

10. Nästa möte
Nästa möte är föreningsstämman 2 maj. Datum för konstituerande styrelsemöte kommer
att fastställas i samband med stämman.
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