
Styrelsemöte Getteröns Fiber Ekonomisk förening 2016-01-11 

Hos Gert på Effekt 

 

Närvarande, Gert Bengtsson , Arne Kastberg, Tommy Isaksson, Tony Jansson, Jesper Vasell, Tomas 
Kaspersson, Frank Hallberg, Mical Lidmalm och Andreas Friedrich. 

 

1. Arne öppnade mötet 
 

2. Andreas valdes till sekreterare 
 

3. Tomas valdes till justerare 
 

4. Föregående protokoll godkändes 
 

5. Information Zitius. Jesper har haft samtal med dom. Zitius ska stå för switcharna i varje 
hushåll och de har samtal med Elektro Emanuel om de evt kan göra det jobbet i samband 
med att de ändå är inne i fastigheterna och ansluter fibern. Zitius kan hjälpa med 
informationsmaterial att skicka ut till våra medlemmar.  14/2 kl 10.00 har vi preliminärt 
planerat ett informationsmöte på Campus. Arne kollar med Campus om vi kan vara där. I 
samband med inbjudan går ut till informationsmötet så har vi med informationsmaterial 
från Zitius. Jesper och Mical sammanställer informationen från Zitius. 
 

6. Pågående arbeten. Grävningen är klar. Nu återstår blåsning och svetsning som planeras 
pågå till 15 april. Grävningen är besiktigad och klar. Angående asfalten så är det skadat på 
en del ställen. 1100 m2 asfalt står Getteröns Vägförening för 320 m2 har Kommunen 
ansvar för.  Förslag på att Varberg Energi står för 50% av kostnaden och Fiberföreningen 
står för 50% eftersom en stor del av de stora skadorna har med samförläggningen av 
högspänningskablarna.  
 

7. Ekonomisk rapport. Ekonomin ser bra ut. Förslag på att vi fakturerar medlemsavgiften för 
2016 på 500 kr enligt stämmobeslutet och informerar om att vi inte tar ut någon 
serviceavgift för 2016 då ekonomin ser mycket. Faktureringen skickas ut efter 
informationsmailet. Nu är det kört med bidraget från Sparbanks stiftelsen. 

 
8. Rapport från medlems och rekryteringsgruppen. Det går bra. 299 medlemmar är vi just nu. 

 
9. Övriga frågor.  Medlems stämma i maj – förslag på Pingstdagen 15 maj 10.00 

 
10. Nästa möte.  Lördag 14 feb 2016 kl ca 11.00 direkt efter informationsmötet. 
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_____________________ 

Andreas Friedrich 

 
 
 
Föreningens ordförande   Protokoll justerad 
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Arne Kastberg    Tomas Kaspersson 
 


