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

Anders Dalbert, Adjungerande Daniel Jensen och Jörgen Eriksson– Melleruds Kommun 

 Ekonomi 
Bo redovisade kassan. Telia har ändrat sina betalningsrutiner, vilket gjort att vi inte fått räkningen för 
tredjekvartalet. Vi väntar också på en räkning från Tegab. 
 

 Bokslut 
Bo redovisade bokslutet för 2020.  
Vi beslutade att godkänna bokslutet. Bokslutet kommer att läggas ut på hemsidan. 
 

 Byggmöten klara 
23/6 hade vi slutmöte för den upphandlade byggprocessen. Tegab har genomfört de justeringar som 
de skulle genomföra enligt slutbesiktningsprotokollet.  
Vid mötet gick vi igenom vilka uppkopplingar som ska bli klara innan föreningen betalar den 
avslutande räkningen inom upphandlingen. 
 

 Fortsatt arbete med fibernätet 
I fortsättningen kommer vi att ha driftsmöten med Tegab, för att besluta om fortsättningen av 
utbyggnaden av vårt fibernät 
Fortsatta arbeten beslutas efter det att Tegab lämnat en offert på arbetet. Vid dessa driftsmöten 
med Tegab planeras fortsatta arbeten. 
Zitius och Telia kommer inte att koppla upp nya medlemmar succesiv, utan det kommer att ske 3 – 4 
gånger/år.  
 

 Uppkoppling mot Köpmannebro 
Nu är det klart att föreningen kan koppla upp Nodhuset mot Köpmannebro. Det innebär att vi inte 
blir beroende av vad som händer inom Örs fiber områd, och att vi får ökad bandbredd in i Nodhuset. 
När uppkopplingen mot Köpmannebro genomförs kommer nätet stängas ner några timmar. Vi 
kommer att informera via mail och hemsidan vilken dag detta arbete kommer att genomföras. 
 

 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 9/8 19.00      
 
  Sammanfattat av Christer 


