
Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2022-03-28   

Närvarande via Teams: Bo Thorsenius, Stig-Åke Almqvist, Thomas Johansson, 

Christer Johansson, Annika Karlsson, Andes Dalbert och Caroline Falk. 

Adjungerande Jörgen Eriksson– Melleruds Kommun 

 Inledning av styrelsemötet 
Mötet öppnades av Thomas. Dagordningen godkändes och föregående mötesprotokoll godkändes. 

 Ekonomi 
Caroline redovisade likviditetskalkylen. Vi håller oss fortfarande bra till den ekonomiska kalkylen för 

att klara av betalningen av föreningens banklån under 2023. 

 Arvode styrelseledamöter 

Styrelsens arvoden, enligt stämmobeslut 2021, ska betalas ut kvartalsvis. Det har inte kommit igång 

ännu då alla i styrelsen inte lämnat in uppgifterna som behövs inför utbetalningen.  

Vi har också tidigare beslutat att alla i styrelsen ska beräkna hur mycket tid som var och en lägger ner 
på föreningsarbete under första kvartalet 22, utöver det som ingår i det arvoderade 
styrelseuppdraget.  Det redovisas vid aprilsstyrelsemöte. 
 

 Föreningsstämma 

Föreningsstämman är den 22 maj 14.30 i Föreningshuset i Åsensbruk  

Det är klart med bokning av salen, stämmoordförande och påminnelse till valberedningen. 

Inför stämman ska: 

 Bo skriva verksamhetsberättelsen 

 Carolin och Thomas tillsammans med Pineskär se över bokföringsredovisningen. 

 Caroline och Christer sammanställer presentationen av ekonomi och budget för redovisning 
på stämman 

 Styrelsen tar fram information kring villkoren för fortsatt utbyggnad av fibernät inom 
Skålleruds Fibers område. 
 

 Nya anslutningar 
Under april är det sex nya anslutningar som kopplas upp.  
4 anslutningar är färdiggrävda och för två startar arbetet med grävning under vecka13. 
Christer ansvarar för kontakten med Telia för uppstart av Triple Play. 
Stig-Åke ansvarar för Telia kontaktas för installation av mediaboxar. 
 

 Samråd med PTS kring fortsatt utbyggnad av fibernät 

Post och Tele Styrelsen –PTS_ har tillsammans med länsstyrelsen haft ett webbmöte med 

fiberföreningar inom Västra Götaland.  

PTS har tagit fram ett underlag för vilka områden/fastigheter inom ett fiberområde som det ska vara 

möjligt för olika aktörer att söka bidrag för fortsatt utbyggnad. Respektive fiberföreningen fick 

möjlighet att tala om vilka av de områdena/fastigheterna som låg så till att de enkelt kunde anslutas 

till föreningens nät. Underlagen för hela detta arbete har brister och behöver kompletteras för att bli 

rättvisande. 



Bo Och Annika representerade styrelsen vid mötet. Föreningen har efter det skickat in ett första 

underlag med redovisning av vilka fastigheter vi anser det möjligt att ansluta enkelt till vårt nät.  

Mötet kommer att följas upp av ett nytt webbaserat möte där Melleruds kommun och länsstyrelsen 

är sammankallande. Det mötet är 5 april och vi kommer att anmäla flera från styrelsen för att fler ska 

få en bra bild av vad som är på gång. 

Vi beslutade att: 

 Thomas anmäler till Torbjörn Svedung att hela styrelsen förutom Thomas själv, vill ha 

möjligheten att delta på mötet. 

 Avrapporteringar: 

Arbetet med få klart alla markavtal fortsätter. Annika ansvarar. 

 
Nästa styrelsemöte 
Vi träffas via Teams den -26 april 19.00     
 
 
 
Thomas Johansson ord  Sammanfattat av Christer 
 


