
Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2022-01-20 
Närvarande via Teams: Bo Thorsenius, Stig-Åke Almqvist, Christer Johansson, Annika Karlsson, 

Thomas Johansson, och Caroline Falk. Adjungerande Jörgen Eriksson, Daniel Jensen– Melleruds 

Kommun 

 Inledning av styrelsemötet 
Ordförande öppnade möte. Vi gick igenom dagordning och förra protokollet. 
 

 Från förra protokollet att arbeta vidare med. 

 Nycklar till Nodhuset -Vi diskuterade hur nyckelfrågan till Nodhuset ska lösas. Vid felsökning 
kan Telias reparatörer behöva komma in i där. Detta gäller också för Tegab. Vi beslutade att 
Stig-Åke tar reda på vilka lösningar som finns för kodlås, alternativt byte av lås med 
tillhörande kodbox för en nyckel. 

 Christer har lagt ut åtgärdslista för markavtal på en gemensam plattform- Google Drive. Alla 

ska testa att komma in på Google Drive. De som inte har G-mail kommer in via länken de fått 

i mail i december. Kontakta Christer om det inte fungerar. 

 Christer ansvarar för att styrelsen har ett möte med Tegab under januari -22. Vid mötet ska vi 

ta fram ett dokument som förtydligar hur Tegab ska dokumentera sina arbeten som de vill ha 

betalt för. Stig-Åke, Bo och Christer medverkar vid mötet. Detta är inte klar. Nytt försök 

under februari 

 

 Ekonomi 
Caroline redovisade likviditetsplanen och beräknar att banklånet ska vara återbetalt under 2023. .  
Alla beslut är nu klara kring utbetalningen av återstående statsbidrag. Utbetalning sker i slutet av 
januari. 
Vi beslutade att resterande utbetalning av statsbidraget på över 3 miljoner kronor betalas in som 
amortering av lånet. Vi avvaktar med amortering av kassabehållningen till föreningen betalat nästa 
Teliafaktura.  
 

 Utbetalning av styrelsens arvoden. 
Vid föreningsstämman i september 2021 beslutades om arvoden för de olika styrelseuppdragen. 
Arvodena började gälla från 1/10 -21 och ska betalas ut kvartalsvis i efterskott. 
 

 Rapportering från möten 

 Christer informerade om att Tegab har att kopplat upp två medlemmar kring Teåkerssjön. 

 Thomas och Carolin har träffat Marika på Pineskär, för att följa upp ekonomiredovisningen 
och träffa Pineskär. De diskuterade bland annat en eventuell digital lösning för 
fakturahanteringen och attest av fakturor. 

 Stig-Åke har följt upp vem som ansvarade för avgrävningen av vår ledning ute vid Guttvik. 
Vattenfall var tydliga med att det är grävbolaget som är ansvariga.  
Vi beslutade att Bo skickar faktura för kostnaderna till grävbolaget. Vägrar de betala skickas 
fakturan vidare till Vattenfall. 
 

 Överlämning av arbetsuppgifter 

Christer, Bo och Caroline samarbetar kring överlämnande av kassörsuppgifterna.  
Christer och Stig-Åke träffas under februari, för att se över arbetet med Ductlistor. 

 
 



 Åtgärdslista markavtal 
Annika och Thomas har sett över markupplåtelseavtalen. De presenterade en åtgärdslista över de 

avtal som behöver kompletteras, alternativt förnyas. Flera markavtal har blivit klarmarkerade sedan 

förra styrelsemötet. 

Vi beslutade: 

att Thomas tar fram ett underlag för ett förenklat markavtal för de sträckor som är grävda och 

muntligt godkända mellan markägare och Tegab. 

att alla styrelsemedlemmar läser igenom listan som finns på Google Drive och gör kommentarer kring 

de avtal som man vet att föreningen fått in eller som man har andra uppgifter kring. 

 

 Nya anslutningar. 
Caroline har fått in fem intresseanmälningar om anslutning. Vi har också fyra medlemmar som inte 
anslutits, och som vi tar med i offertförfrågan till Tegab inför aprils uppkopplingar.  
Enligt den överenskommelse vi har med Tegab kring uppkoppling av nya anslutningar ska vi få offert 
för varje anslutning i februari och anslutning under april för de som tackat ja.  
Se bilaga: Plan uppkopplingar 
 

 Open Infra 
Vi har fortfarande fler frågor som är oklara kring Open Infras erbjudande om fiber inom Skålleruds 
fiberområde. Thomas arbetar aktivt med frågan 
Vi vet att Open Infra erbjuder ett mycket förmånligt anslutningsavtal. Det är viktigt att upplysa de 
som är intresserade av detta att noga kontrollera företagets erbjudande och ta referenser på 
företaget 
 

 Attestreglemente 
Thomas har inför mötet skickat ut ett förslag till attestreglemente. Vi diskuterade förslaget och la till 
några punkter. De punkter vi la till var attest av fakturor för anslutningar, attest av Telias räkningar, 
samt att vice ordförande är attestberättigad om ordinarie attestansvarig inte kan attestera. 
 
Vi beslutade att godkänna attestreglementet med de förändringar som beslutades om på mötet. 
Se bilaga. Beslutat attestreglemente 
 
Nästa styrelsemöte 
Vi träffas via Teams den 15/2-22 19.00     
 
 
 
Thomas Johansson ord  Sammanfattat av Christer 


