
Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2022-04-26   

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

Christer Johansson, Annika Karlsson, och Caroline Falk. Adjungerande Daniel 

Jensen– Melleruds Kommun; Morgan Andersson – valberedningens ordförande 

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

 Valberedningsordförande 
Morgan Andersson medverkade för att höra om alla styrelsemedlemmar vill fortsätta sitt arbete för 
föreningen under kommande år. Morgan tackade också styrelsen för det arbete som man lägger ner 
för att få allt att fungera bra. 
Alla i styrelsen fortsätter under nästa år 
 

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

att klara av betalningen av föreningens banklån under 2023. 

Vi beslutade att amortera 300 000 kr av banklånet, då vi har en kassa som väl täcker kommande 

fakturor.  

 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.  

Beslut: 

 De styrelsemedlemmar som har enskilda firmor faktura för varje kvartal.  

 Övriga styrelsemedlemmar lämnar in bankuppgifter för utbetalning av arvodet, som sedan 

betalas ut kvartalsvis. 

Vi har också tidigare beslutat att alla i styrelsen ska beräkna hur mycket tid som var och en lägger ner 
på föreningsarbete utöver det arvoderade styrelseuppdraget. Under förstavkvartalet 2022 
motsvarande det 73 timmar, vilket motsvarar ersättningar på cirka 20 000 kr. 
 

 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. 

 Christer sammanställer dagordning och presentationen för stämman. 

 Christer annonserar stämman i Melleruds Nyheter. 
 



 Avrapporteringar: 

Arbetet med få klart alla markavtal fortsätter. Annika ansvarar. 

Stig-Åke fortsätter arbetet med att hitta en lösning för tillgängligheten av nycklar till Nodhuset 

 Svårtillgängliga anslutningar  

Bo och Annika redovisade uppgifter från ett webbseminarium med länsstyrelsen och PTS. På mötet 
redovisades de möjligheter som finns för att ansöka om statligt stöd till fortsatt utbyggnad. 
 
Vi beslutade att:  

 Thomas och Stig-Åke ordnar ett möte med föreningens konsult kring utbyggnad av fibernätet 
för att få information och hjälp med att nya ansökan om statligt stöd.  

 Stig-Åke sammankallar till mötet som helst ska vara före föreningsstämman. 
 
Nästa styrelsemöte 
Vi träffas hos Stig-Åke den -12 maj 18.00     
 
 
 
Thomas Johansson ord  Sammanfattat av Christer 
 


