
Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2018-03-20 
Närvarande. Bo Thorsenius, Annika Karlsson, Anders Dalbert, Stig-Åke 

Almqvist och Christer Johansson. 

 Medlemsutveckling 

Medlemsutvecklingen fortsätter positivt och idag har vi 591 anslutningar. Vi har gått ut med infobrev 

i Köpmannebro. 

 

 Avtal 

Under mars har vi i styrelsen arbetat med att få kontrakt för fiber till det planerade husområdet vid 

Sundserud saamt Håfreströms Företagspark. Vi ska också få klart avtalet med Melleruds kommun 

kring deras anslutningar. 

 

 Paus i grävningen 

Tegab har tagit paus i grävningsarbetet på grund av kylan och snön. Under tiden har de börjat lägga 

ut lite sjökabel, mäta in ledningen, förbereda Nodhuset och sätta upp kopplingsdosor på fastigheter. 

 

 Fortsatt arbete med markupplåtelseavtal 

Annika redovisade läget kring markupplåtelseavtalen. Vi har några avtal kvar kring Teåker-Högsbyn. 

Anders och Bo har fått klart det mesta av avtalen, för att vi ska kunna fortsätta upp mot Bränna. 

Inom de fortsatta områdena kring Upperud, Hjärterud, Ryr och Snäcke har vi de mesta klart. 

Vi har fortfarande många avtal att få klara inom Köpmannebroområdet.  Inför stämman förbereder 

Annika och Thomas de avtal som behöver bli klara. Vid avslutningen av stämman vill vi träffa 

ambassadörer och boende i Köpmannebro som kan hjälpa till med markupplåtelseavtalen.  

 

 Firmatecknare för avtal  angående tjänsteleverantör 

Styrelsen beslutade att Christer Johansson är firmatecknare för avtalen om tjänsteleverantör. 

 

 GDPR-ny lag om registerhållning 

Anders har representerat föreningen vid en fiberkonferens som länsstyrelsen organiserat. En viktig 

del handlade om GDPR och vår skyldighet att informera medlemmarna om de register vi har, vilka 

andra företag som har tillgång till registret och vad de innehåller. Idag har vi två register kring våra 

avtal. 

Christer blir ansvarig för informationen kring GDPR. 

 

 Bokslut 

Bo presenterade verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2017. Vi lägger ut detta på hemsidan 

inför årsmötet. 

Styrelsen beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och bokslutet. 

 

 Inför stämman 8 april 13.00 i Kulturbruket 

Vi gick igenom punkterna inför stämman. Dagordningen lägger vi ut på hemsidan. 

 

Nästa styrelsemöte        Måndag 23/4 18.00 hos Annika 

 

 

Sammanfattat av Christer Johansson        Bo Thorsenius ordförande   


