Styrelsemöte Getteröns Fiber Ekonomisk förening 2015-11-23
På roddklubben

Närvarande, Gert Bengtsson , Arne Kastberg, Tony Jansson, Jesper Vasell, Tomas Kaspersson, Kim
Andersson, Ingemar Martinsson, Micael Lidmalm och Andreas Friedrich.

1. Arne öppnade mötet
2. Andreas valdes till sekreterare
3. Tomas valdes till justerare
4. Föregående protokoll godkändes
5. Pågående arbeten. Tony redovisade att det följer tidsplanen. Vecka 50 ska det vara
färdiggrävd. Blåsning av fiber och svetsning av fiber i skåpen prioriteras. Allt inomhus
arbete spar man till sämre väder. På byggmötet fanns det en önskan från grävarna att det
måste vara grävt fram på alla tomter innan den 7/12. Vissa tomter finns det dock inga hus
än att gräva fram till. Arne kommer ta fram en kalkyl på hur månadskostnaden ser ut. Även
vad det blir för de som inte har ett hus. Mest korrekt är att alla medlemmar som har skrivit
på avtal med föreningen är med och delar på anläggningskostnaden och driftskostnaden.
Styrelsen beslutade att så göra. Gert redovisade för sina fynd kring serviceavtal på vårt nät.
Gert har pratat med Anders på Elektro Emanuel. Vad är det för service vi behöver?? En
snabb service om någon t.ex gräver av en fiber eller kör på ett kopplingsskåp. Idé om att
Elektro Emanuel skulle kunna vara detta för att de känner vårt nät väl. Gert fortsätter att
kolla vad andra föreningar brukar ha för service avtal. Den som vi anlitar ska även ansvara
för att vara vår representant i ”Ledningskollen” eller del i detta.
6. Ekonomisk rapport. Siste oktober hade vi 2,7 miljoner på banken. Totalt tillgångar 2,9 milj.
Vi ligger med ca 500.000 sek i buffert som planerat.
7. Rapport från medlems och rekryteringsgruppen. Det går bra. 297 medlemmar är vi just nu.
8. Rapport KO (Kommunikations Operatören) och tjänsteleverantörer. Avtalet är påskrivet
med Zitius. De tillsätter nu en teknisk projektledare som kommer vara med på nästa
byggmöte. De kommer kunna leverera på vår tidplan.
9. Övriga frågor. Delbesiktining 3 dec av ytorna efter grävningen kl 13.00

10. Nästa möte. Tisdag 12 jan 2016 kl 18.00 hos Gert på Effekt.
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