
 Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2022-09-19   

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

Falk; Annika Karlsson, Stig-Åke Almqvist.  

Adj Jörgen Ericsson  – 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. 
 
Vi beslut att göra en ny avbetalning av banklånet på 400 000 kr. 
 

 Markupplåtelseavtalen. 
Arbetet kring markupplåtelseavtalen kommer att kräva mycket arbete för att få klart 
 
Vi beslutade att Thomas och Annika ser över vilka moment och resurser som behövs för att klara av 
arbetet. 

 Hästön 

Föreningen kommer att träffa boende på Hästön 4/10 för att informera om möjligheten att dra fram 

fiber i området. Vi har två medlemmar som varit med i föreningen länge och betalt in den första 

insatsen på 25 000 kr 

Vi beslutade att Thomas och Stig-Åke ansvarar för mötet med de boende. 
 

 Förfrågan från Open Infra 
Ip only vill träffa föreningen för att diskutera olika samverkansformer. Bo har kontaktat 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. Han har inte hört något från 
Netwest sedan ett möte som vi deltog på. 
 
Vi beslutade att bjuda in Ip Onlys representant till nästa styrelsemöte för att höra vilka kontakter de 
har kring uppkoppling av mobilmaster via vårt fibernät.  
 

 Lås Nodhuset 
Arbetet med kodlås till Nodhuset är klart. Vi behöver få en internetanslutning för att kunna styra 
kodlåset och lämna ut koder till tekniker som vill komma in för att kontrollera eventuella fel för 
medlemmarnas uppkopplingar. Vi diskuterade också vilka som ska ha tillgång till programmet för 
kodlåset och nycklar. 
Vi beslutade att: 
Thomas, och Stig-Åke har tillgång till nyckel och programmet för kodlåset. Lars Melert Tegab har 
tillgång till nyckel och kod till kodlåset. 
Christer kontaktar Telia och Tegab för få klart internetuppkoppling för kodlåset. 
 
Nästa styrelsemöte 
Vi träffas hos Christer 18 sept 18.1    
 
Thomas Johansson ord  Sammanfattat av Christer 
 


