
Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2022-08-15   
Närvarande: Bo Thorsenius, Thomas Johansson, Christer Johansson, Caroline 

Falk; Annika Karlsson, Stig-Åke Almqvist, Anders Dalbert.  

Adj Jörgen Ericsson och Daniel Jenssen – Melleruds Kommun   

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

 Ekonomi 
Caroline redovisade de senaste kostnaderna och den ekonomiska ställningen för föreningen.  
Ekonomin se stabil ut. Caroline redovisade också ett försäkringsärende kring ett träd som blåste 
omkull på ett av våra kopplingsskåp. Föreningen får ut kostnaderna för skadan, förutom självrisken. 

 Skatteverkets nya besked om momsredovisning  
Skatteverket har kommit med nya direktiv kring Bredbandsutbyggnad och momsbefrielse för 
ekonomiska föreningar. Reglerna har ändrats och det innebär att för nya medlemmar kommer det 
att vara osäkert om insatsbeloppet är momsfritt. Thomas har varit i kontakt med Byanätsforum som 
talat om att de kommer att arbeta för att insatsen även i fortsättningen ska vara momsbefriad. 
Thomas och Caroline har gjort skrivelse som ska skickas med till nya medlemmar. I skrivelsen 
informerar föreningen om att vi inte tar ut moms för insatsen, men att de i efterhand kan bli tvungna 
att betala moms om Skatteverket beslutar att medlemsinsatsen i föreningen är att betrakta som 
momspliktig ersättning.    
Vi diskuterade också om det på grund av denna förändring finns skäl att ändra stadgan och ta bort 
tidsgränsen när en medlem har rätt att lämna föreningen. 
 
Vi beslutade att: 
Godkänna skrivelsen men en ändring i texten. 
Christer ser över texter och dokument på hemsidan som berörs av detta. 

 Modellen för hur vi fakturerar nya medlemmar. 
Thomas och Caroline redovisade en beräkningsmodell för momsen kring nya anslutningar 
 
Vi beslutade om att följa beräkningsmodellen för beräkning av insatsavgift och totalkostnad för nya 
anslutningar.  

 Markupplåtelseavtalen. 
Thomas har uppdaterat avtalstexten. Annika fortsätter arbetet med att få klart alla underlag. Vi 
diskuterade det fortsatta arbetet med utskrifter, utskick och inskanning av avtalen. Först kommer 
föreningen att kontakta medlemmar som berörs av markupplåtelseavtalen. 
 
 Vi beslutade att 
Ha som mål att ha klart allt arbete kring markupplåtelseavtalen senast maj 2023.  
Thomas och Annika ser över vilka moment och resurser som behövs för att klara av arbetet enligt 
målet. 

 Förfrågan från Open Infra 
Open Infra har kontaktat Bo och frågat om intresse och möjlighet att använda vårt nät för 
uppkoppling mot mobilmaster. Vi har ju tidigare varit på ett möte som Melleruds kommun ordnande 
kring liknande förfrågan från Netwest. Vi är ju intresserade av detta om ersättningen till föreningen 
är bra. 
 
Vi beslutade att Bo kontaktar Torbjörn Swedung Melleruds kommun och frågar vad som hänt kring 
Netwest och deras intresse för att hjälpa föreningarna att hyra ut fibernätet för uppkoppling till 
mobilmaster. 
Nästa styrelsemöte 
Vi träffas via Teams den 15 augusti 18.30, Thomas skickar inbjudan.    Sammanfattat av Christer 


