Styrelsemöte med Getteröns Fiberförening hos Tommy 2021 08 20
Närvarande: Gert Bengtsson, Thomas Träff, Tomas Kaspersson, Tommy Isaksson, Andreas
Friedrich, Ingemar Martinsson och Frank Hallberg. Micael Lidmalm saknades.
1. Gert Bengtsson öppnade mötet.
2. Val av sekreterare för mötet. Andreas Friedrich valdes
3. Val av justeringsman. Tomas Kaspersson valdes
4. Föregående mötes protokoll för godkännande. Protokollet godkändes.
5. Medlemsinformation. Ny medlem Blomberg – uppkopplat och klart! Alla mail som det är
problem med får Tomas Träff från Marita så vi kan ha koll på ägarbyten etc. 312
medlemmar har vi
6. Ekonomisk rapport. Ekonomin ser bra ut. Vi har 2 medlemmar som krånglar med betalning.
Vi kanske bör skicka brev till dom att vi kommer koppla bort dom från nätet och att
återanslutning kostar 5000 kr enligt tidigare beslut. Om vi har vet vilka abonnemang de har
så bör vi ta det via Zitius som i sin tur bör koppla bort dom. Vi kollar med Zitius först hur vi
bör göra här.
7. Teknik.
Problem med fibern i en fastighet på Östra Fårestensvägen. Gert har haft kontakt med
Transtema som har konstaterat att det är problem med fibern. Gert har styrt upp
beställning med Transtema som har återkommit med ett förslag på serviceavtal. Vi kanske
inte behöver ett serviceavtal utan kan styra upp varje gång vi behöver hjälp. Elektro
Emanuel har skött service bra tidigare och har anställt en kille med rätt kompetens, så
egentligen vill vi helst ha ett avtal med dom. Kan de vara ”Paraply organisation”?
T.ex Telia har bra hjälp om fibern skulle krångla, där kan man få ett mobilt bredband direkt
så det funkar igen.
Värsta scenariot är fibern mellan nodhuset och telestationen.
Kanske borde vi ha några 4G mobila bredbandrouters i reserv för nödfall?
Om vi får ett ”case” nångång i framtiden så åker vi och köper ett 4G modem för ändamålet.
Tommy, Micael och Gert har nycklar till nodhuset.
8. Hemsidan. Vi kanske bör uppdatera vårt avtal så det täcker 6 uppdateringar istället för 4.
9. Övrigt.
Digital lagring av föreningens alla digitala dokument finns kvar att ordna. Gert kollar på det
ihop med Micael. Frågan om Ledningskollen kvarstår.
Vi väntar på förslag från Zitius på nytt avtal.
Bidraget till arbetsgruppen för nya detaljplanen är skickat.

10. Nästa möte Måndag 11 Okt på Afry? kl 18.00
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