
Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2022-06-21   

Närvarande: Bo Thorsenius, Thomas Johansson, Christer Johansson, Caroline 

Falk; Annika Karlsson.     

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

 Föreningsstämman. 
Protokollet från stämman är undertecknat och klart. 
 

 Konstituering av ny styrelse 
Vi beslutade följande: 
Ordförande Thomas Johansson 
Kassör Caroline Falk 
Sekreterare Christer Johansson  
Vice ordförande Annika Karlsson 
Teknikansvarig Stig-Åke Almqvist 
Kartansvarig, inklusive ansvarig för markupplåtelseavtal Annika Karlsson 
Övriga ledamöter Anders Dalbert och Bo Thorsenius 
 
Firmatecknare: 
Firmatecknare var för sig Thomas Johansson, Caroline Falk- Bo Thorsenius och Christer Johansson. 
Hela styrelsen tillsammans är också firmatecknare 
 
Fasta arvoden betalas ut kvartalsvis i efterskott enligt föreningsstämmans beslut. 
 

 Ekonomi 
Caroline redovisade de senaste kostnaderna och den ekonomiska ställningen för föreningen.  
Ekonomin se stabil ut. 
 

 Markupplåtelseavtalen. 
Thomas har uppdaterat avtalstexten. 
Annika fortsätter arbetet med att få klart alla underlag. Vi diskuterade det fortsatta arbetet med 
utskrifter, utskick och inscanning av avtalen. Först kommer föreningen att kontakta medlemmar som 
berörs av markupplåtelseavtalen. 
 
Beslut Thomas ser över möjligheten att lagra föreningens data i ett sökbar register i någon form av 
molntjänst.  

 

 Post och Tele Styrelsen – PTS –  och Hästön. 

Thomas har försökt kontakta PTS om möjligheten att ansöka om bidrag för anslutningen till Hästön. 
Som bidragen är utformade nu kan föreningen inte ansöka om bidrag för utbyggnaden till Hästön. 
 
Vi beslutade att: 

 Vi måste klara av att ansluta de tre återstående medlemmarna och att på nästa stämma 
besluta om en förlängning av nuvarande servicekostnad. 

 Thomas  kontaktar markägarna på Hästön och informerar om läget för anslutningen av 
området. 

 Annika och Stig-Åke gör klart arbetet för anslutning av Lyckebo. 

 Annika ser över markupplåtelse avtal för bägge områdena. 



 

 Nya anslutningar. 
Idag har föreningen fått in två intresseanmälningar. En ligger långt från befintligt nät och en ligger 
nära. 
Vi diskuterade erfarenheten av vårens uppkoppling, som inte gått så enkelt som vi hoppats. En av 
orsakerna var att vi var tre stycken inblandade och att det blev oklart vem den nya medlemmarna 
skulle höra av sig till. 
Vi diskuterade också på hur vi ska räkna på kostnaderna för föreningen för de nya anslutningarna vad 
gäller momsdelen, kostnader för Zitus arbete och föreningens administrativa kostnader. 
 
Vi beslutad att: 

 Caroline, Stig-Åke och Christer träffas första veckan i augusti för att besluta om offerter till de 
som ansökt om anslutning. De ska också besluta om hur ansvaret för uppkopplingen ska 
fördelas. 

 Thomas tar fram en beräkningsmodell för kostnaderna för nya anslutningar 
 
Nästa styrelsemöte 
Vi träffas hos Thomas den 15 augusti 18.30     
 
 
 
Thomas Johansson ord  Sammanfattat av Christer 
 


