
Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2021-05-25 
Närvarande på Teams: Bo Thorsenius, Stig-Åke Almqvist, Christer Johansson, Annika Karlsson.,, 

Anders Dalbert, Thomas Johansson Adjungerande Daniel Jensen och Jörgen Eriksson– Melleruds 

Kommun 

 Medlemsökning 
Vi har en fortsatt förfrågan om nya anslutningar.  
Inför nya anslutningar lämnar Tegab en kostnadsberäkning för anslutningen. Den ligger till grund för 
kostnaderna för ny medlem att ansluta sig. I kostnaden ska också beräknas att en del går till 
finansieringen av det gemensamma nätet.  
Vi kommer från hösten att samla ihop nya anmälningar och genomföra anslutningarna kvartalsvis. 
 

 Ekonomi 
Vi gick igenom likviditetskalkylen.  Det ser fortfarande bra ut med våra intäkter i förhållande till vår 
kalkyl. Vi har nu nått en kostnad som motsvarar det vi får statsbidrag för.  
 

 Pågående arbete  
Tegab har gjort klart alla arbeten som skulle vara klara till slutbesiktningen. Det är en liten del av 
nätet som inte blivit inmätt på grund av uppkopplingssvårigheter i området. Kartunderlagen ska 
också förtydligas, för att allt ska vara klart. 
 

 Återstående uppkopplingar 
Vi har klart 710 aktiva anslutningar. Vi har 15 anslutningar som inte är klara, inräknat 9 nya 
medlemmar. Vi har fortfarande två ledningsdragningar kvar, där vi i dagsläget inte ser hur vi ska 
komma fram. 
 

 Felanmälan 
Slutbesiktningen är klar och detta innebär att föreningen nu har tagit över hela ansvaret för 
fibernätet. Det är mycket viktigt att felanmälan görs enligt instruktionerna på föreningens hemsida 
för support och felanmälan. Vid kvarstående fel kontaktas föreningens tekniske ansvarig Stig-Åke, 
innan felet åtgärdas av Tegab.  
Föreningen måste ha kontroll över vilka fel som åtgärdas, på vilket sätt och vem som är 
betalningsansvarig. Det är viktigt att undergarantitiden följa upp fel som täcks av garantin.  
 

 Årsmöte 26/9 – 13.00 Dalslands Center 
Vi beslutade att hålla årsmötet för 2021 söndag 26 september 13.00 i Dalslands Center. Vi kommer 
att följa gällande Coronaregler. 
 
Frågor att behandla på årsmötet utöver vanliga årsmötesfrågor är: 

 Arvodering av styrelseledamöter – Thomas tar fram förslag. 

 Rekrytering av styrelseledamöter – det behövs flera nya styrelsemedlemmar som är 
intresserade av den fortsatta förvaltningen av föreningen. 

 En eventuell stadgeförändring kring insatskostnaden för nya medlemmar – Bo ser över vad 
som gäller i lagen för ekonomiska föreningar 

 
Nästa styrelsemöte 
Vi träffas via Teams den 29/6 – 19.00 
Sammanfattat av Christer 


