Styrelsemöte Getteröns Fiber Ekonomisk förening 2015-10-26
På roddklubben

Närvarande, Gert Bengtsson , 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. Det rullar på bra. Vi ligger lite efter i tidsplanen, men innan låg vi före.
Vecka 50 räknar man med att allt kabel är på plats. Ursprungsplanen verkar hålla.
Besiktning av markarbetena norr om Getterövägen bör göras snart. Vi beslutade att anlita
en extern besiktningsman för detta. Frågan om UPS (reservkraft till anläggningen) har
kommit upp. UPS verkar ingå i Zitius avtal och täcker reservström i 1 timme. Lås systemet
till nodhuset. Här diskuteras det att ha access kort – ett lokalt system beslutades (inte web
baserad). Inbrotts larm till nodhuset. Kan vara så att KO vill ha koll på detta – vi avvaktar
tills vi vet mer om KO tar detta. Vi fortsätter att undersöka möjligheterna för statligt stöd.
6. Ekonomisk rapport. Arne redovisade resultatet så som det såg ut från september månad.
Rent ekonomiskt ser det bra ut. Vårt stöd från Sparbanken baserades på 267 medlemmar
och nu är vi 296 medlemmar – möjlighet för ytterligare stöd för tillkommande medlemmar
finns evt. För de resterande 30 som fattas så informerar vi på hemsidan om att sista
chansen att vara med på detta stöd är 15 dec.
7. Rapport från medlems och rekryteringsgruppen. 296 medlemmar (297 medl – en ny på
gång) som har skrivit på utav ca 330 anslutningsbara tomter.
8. KO (Kommunikations Operatören) och tjänsteleverantörer. Vi gick igenom avtalet. Det
fattas specifikt ordet förening under punkt 3 (abonnent) och även under vilka som är med
”hushåll” etc – där fattas också de föreningar på Getterön som är med i vår förening. Arne
kontaktar Zitius med våra synpunkter på förändringar till avtalet. Jesper och Arne skriver
sen under på föreningens vägnar beslutade vi.

9. Markupplåtelse Varbergs kommun. Vi beslutade att vi skriver på markavtalet med Varbergs
kommun (Arne och en till).
10. Övriga frågor. Service avtal togs upp – vem som ska sköta underhållet på vårt nät. Gert
kollar vad det är man skall fråga om när vi går ut och gör förfrågan till olika leverantörer.
11. Nästa möte. Måndag 23 nov 2015 kl 18.00 på Roddklubben (Byggmöte 16.00 där man
även är välkommen om man kan).
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