
Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2022-05-12   

Närvarande: Bo Thorsenius, Stig-Åke Almqvist, Thomas Johansson, Christer 

Johansson, Caroline Falk och Andes Dalbert; Annika Karlsson via Teams 

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

  Ekonomi 
 Vi har amortera 300 000 kr av banklånet, då vi har en kassa som väl täcker kommande fakturor.  

 Utträde ur föreningen 
Vi diskuterade vad som ska gälla vid utträde/uteslutning av en medlem.  
Vi beslutade: 
 Om en medlem begär utträde ut föreningen eller på grund av beslut av styrelsen utesluts ur 
föreningen stängs uppkopplingen till fastigheten ner. Blir det aktuellt att åter ansluta fastigheten är 
det som en ny anslutning med helt insatsbelopp. 
Vi ska informera på hemsidan om värdet att behålla anslutningen till en fastighet för dödsbo då det 
ökar fastighetens värde. Vi erbjuder att bryta Triple Play abonnemanget utan någon extra kostnad för 
dödsboet. Christer presentera texten vid nästa styrelsemöte. 
 

 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: 

 Carolin och Thomas tillsammans med Pineskär se över bokföringsredovisningen. 

 Christer sammanställer presentationen för stämman och lägger ut dagordning och fullmakt 
på hemsidan. 
 

 Post och Tele Styrelsen – PTS – ansvarar för utdelning av nya EU-bidrag. 

Föreningar kan ansöka om EU-bidrag till PTS för fortsatt utbyggnad till fastigheter som redovisas i en 
särskild lista. För dessa fastigheter kan föreningen ta ut högst 40 000 kr för anslutningen.  
Denna satsning riktar sig till de föreningar som kan nå flest anslutningar till lägsta kostnad. 
Vi arbetar vidare med förutsättningarna för att göra en ansökan. 
Vi beslutade att göra en direktupphandling av en konsulttjänst som hjälper föreningen med ansökan. 
Thomas ansvarar upphandlingen, 
 

 Säkerheten i Nodhuset 

Stig-Åke presenterade en totallösning för larm, nyckellösning och temperaturövervakning av 
Nodhuset. Lösning kräver att det finns nätverksuppkoppling i nodhuset. 
I samband med detta arbete ska även dörren bytas och fönstren muras igen. Stig-Åke kontaktar LE-
gruppen kring uppdatering av tidigare offert. 
Vi beslutade att  
Stig-Åke har styrelsens uppdrag att teckna kontrakten kring larmlösning och byggåtgärder för att öka 
säkerheten. 
Stig-Åke tar in en offert förkostnader för en väktartjänst knutet till larmet. 
 
Nästa styrelsemöte 
Vi träffas hos Christer den -21 juni 18.00      Sammanfattat av Christer 


