
 Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2023-01-18   

Närvarande: Thomas Johansson, Christer Johansson, Caroline Falk; Anders 

Dalbert, Stig-Åke Almqvist, Annika Karlsson och Bo Thorsenius 

Adj Daniel Jensen och Jörgen Eriksson 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. 
Beslut: 
Caroline öppnar ett placeringskonto i Dalslands Sparbank och förhandlar om räntenivån. Innan 
kontot öppnas så kontrollerar Caroline att det inte tillkommer några fasta avgifter för att ha kontot. 
 

 Nodhuset. 
Stig-Åke redogjorde för arbetet med att säkra Nodhuset. Dörrar är bytta, fönster har bommats igen 
och ett nytt låssytem har installerats.   
Beslut: 
Christer och Jörgen tar fram förslag på dokumentskåp. 
 

 Nya anslutningar 
Västra Götalands region ska säkerställa att underlagen över fastigheter som är anslutna till fiber 
stämmer och att fram en lista på ej anslutna fastigheter som kan vara sökbara för stöd i framtiden. 
Föreningen ska se över vilka fastigheter ka kunna vara sökbara för nya satsningar inom vårt område. 
Beslut 
Stig-Åke och Christer ser över vilka fastigheter som berörs. Caroline hjälper till med att få fram 
fastigheternas fastighetsbeteckningar. 

  

 Markupplåtelseavtalen. 
Föreningen har behov av ett registerhanteringsprogram för att hantera arbetet med 
markupplåtelseavtal och föreningens medlemslistor. Caroline rådgör med datakunniga medlemmar 
om vilka lösningar som finns för detta. 
 

 Föreningsstämma söndag 12/3 -23 
Vi beslutade att genomföra nästa års föreningsstämma 12/3 – 23 klockan 11.00 i föreningshuset 
Åsensbruk. Vi diskuterade informationspunkter för mötet. 
 

 Informationspunkter 

 Telia kommer att ändra förutsättningarna för att ha telefoni via Triple Play. Den nuvarande 
uppkopplingsmöjligheten via IP telefon kommer att ersättas med ett gratis SIM-kort som är 
uppkopplingsbart via routern. Information finns på hemsidan. 

 Många medlemmar har frågat om hur man kan få text-TV funktionen att fungera. Det är en 
inställning som behöver göras via fjärrkontrollen. Information finns på hemsidan 

 
 

 Nästa styrelsemöte 
Vi träffas hos Thomas 21/2 – 23  18.00 
 
Thomas Johansson ord  Sammanfattat av Christer 


