Styrelsemöte Getteröns Fiber Ekonomisk förening 2015‐08‐17
På roddklubben

Närvarande, Gert Bengtsson , Micael Lidmalm, Arne Kastberg, Tony Jansson, Lisa Nord, Tomas
Kaspersson, Ingemar Martinsson, Kim Andreasson och Andreas Friedrich

1. Arne öppnade mötet
2. Andreas valdes till sekreterare
3. Tomas valdes till justerare
4. Föregående protokoll godkändes
5. Pågående arbeten. Grävningen är i full gång. Man är en bra bit in på Myrekullevägen.
Grävningen går enligt plan. Cykelbanan kommer asfalteras till våren.
6. Ekonomisk rapport. Föreningens tillgångar är idag 3,7 milj och skulderna 2,4 milj (Består av
medlemmarnas insatser).
7. Rapport från medlems och rekryteringsgruppen. 283 personer har betalt eller skrivit på
avtalt. Ytterligare 4 har tillkommit som inte har skrivet på än.
8. KO (Kommunikations Operatören) och tjänsteleverantörer. Arbetsgruppen redovisade vad
de har kommit fram till. Varberg Energi, ITUX (Com hem), Open Universe (Telenor), Zitius
(Telia) är de företag som har lämnat förslag. Open Universe och Zitius är beredda att betala
för att hyra plats i vårt nät. Varberg Energi vill ta betalt för att använda vårt nät.
Beslut på att vi väljer Zitius (Telia) pga av att de har det största utbudet. Vi gör ett försök
att förhandla upp hyran de erbjuder.
9. Övriga frågor. Många frågar om hur installationen inuti huset ser ut. Gert har en idé om att
bygga till detta på vår ”vägg” som står hos Tony eller bygga en ny. Idé om att ha den
utställd på flygklubben. Idé om FAQ (Frequently Asked Questions = vanliga frågor) på
hemsidan. Det finns en del obebyggda tomter. Vi kommer lägga dit kabel också till de som
har betalt insatsen. Alla ska betala service avgift när man har fiber i röret. Vem ska driva
servicen på nätet ?? Vi frågar Elektro Emanuel om de är intresserade (eftersom de har
byggt nätet) och kollar även med andra för att jämföra priser.

10. Nästa möte. Måndag 14 sep 2015 kl 18.00 på Roddklubben (Byggmöte 16.00 där man även
är välkommen om man kan).
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