Protokoll styrelsemöte 2015-06-24
Plats: Värnebo, hos Björn.
Närvarande: Kenth Wärnebo, Hazze Larson, Henrik Klenfeldt, Brita Jansson, Roger
Emilsson, Janne Jonasson, Björn Lindberg
Distribution: De närvarande, Eric Dader,
1. Mötets öppnande.
Kenth hälsade välkommen och öppnade mötet, Björn valdes som protokollsförare.
2. Val av justerare.
Att justera protokollet valdes Henrik Klenfeldt.
3. Föregående styrelseprotokoll.
Föregående protokoll genomlästes, de flesta punktera återkommer i mötet.
4. Actionlistan – avstämning.
Arbete med hemsidan, händer inget, Kenth talar med Eric.
Förberedelse KO upphandling, Hazze och Kenth, in på OPIC senast 10/7.
Projektplanen revideras löpande av Hazze. (biläggs)
Actionlistan biläggs protokollet
5/6. Redovisning av släpande inbetalningar/Inkassoärenden
Brita presenterade spec (biläggs). Något lägre totalnivå än förra mötet. Vi inväntar
månadsskiftet då många förväntas betala sina räkningar. Vi beslöt gå till inkasso i Norge för
norsk medborgare om inbetalning uteblir.

TISSELSKOG FIBERNET EKONOMISK FÖRENING
C/O VÄRNEBO 21
660 10 DALS LÅNGED
ORGANISATIONSNR: 769624-6474

TEL. 0531-43080, 0708-484296
E-POST: FIBERNET@TISSELSKOG.SE
WEB: WWW.TISSELSKOG.SE
BG: 843-2387

7. Ekonomi övrigt – kalkylen mm.
För dagen har vi ca 85000 kr i kassan, 729000 i lån samt obetalda leverantörsfakturor 254000
kr. Hazze har kontroll på aktuellt ”cash flow” (biläggs). Senarelagd fiberblåsning i augusti
påverkar lite grand.
8. Dags att utnyttja andra lånet?
Brita och Hazze bevakar läget, och för dagen finns inte behov att ta ut pengarna.
9. Bidragsförseningar – följder och åtgärder.
Vi konstaterade att det sannolikt blir ytterligare förseningar. Det som är viktigt för vårt
fortsatta arbete är att vi får ett positivt besked senast under oktober. Ett positivt besked medför
med störta sannolikhet att vi på ett eller annat sätt kan finansiera fortsatt verksamhet. Vi är då
inte beroende av att få ut bidraget. Ett uteblivet besked medför att vi måste förlita oss på
förlängda krediter från våra leverantörer. Ett negativt besked medför tvärstopp och extra
stämma för beslut.
10. Grävarbeten och sjökabelförläggning – en uppdatering.
Sammanfattningsvis återstår ca 5 km att gräva (Vattenslangen, Flaterud, Ramdalen, Fast,
Gullungebyn och Älgsjön). Sjökabelförläggningen är klar med undantag av fästen i Älgsjön.
Metria ligger tätt på med inmätningen. (Andreas efterfrågar filen med värdena.) Arbetena
förväntas klara i månadsskiftet eller någon dag ytterligare. Styrelsen uttryckte önskemål att
det hela slutförs innan semesterperioden tar vid.
11. Upphandling
Se ”Actionlistan” ovan.
13. Övriga frågor.
till ”Actionlistan”:
- blåsning och uppmärkning i skåpen och märkpinnar vid dessa.
- månadsbrevet
- förfrågan ”andra sida Sundet”, i så fall erbjudande Björndalen?
-kabel ”i dagen” Rabbänga
-arkivering markavtal, Hazze kommun.
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- definition hos Jordbruksverket av ”permanentboende” (Hazze)

17. Nästa möte.
Onsdag 2015-08-19 kl. 13.00 enterprenadgruppen kl. 18.00 styrelsemöte hos Björn

Vid protokollet

Justeras

Björn Lindberg

Henrik Klenfeldt
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