Protokoll styrelsemöte 2015-08-19
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 Janne Jonasson.
3. Föregående styrelseprotokoll.
Föregående protokoll genomlästes, inga kommentarer.
4. Actionlistan – avstämning.
Listan stämdes av.
Hemsidans layout ändrad men innehållet är fortfarande magert.
Förberedelse KO upphandling, på OPIC måndag,
Projektplanen revideras löpande av Hazze. (biläggs)
Actionlistan uppdateras och biläggs protokollet
Beslöts att avtalen skall gå till arkivet utan att de scannas.
5/6. Redovisning av släpande inbetalningar/Inkassoärenden
Brita presenterade spec. (biläggs). Totalt 67700 kr i saknade inbetalningar. Beslöts att var och
en skall kontaktas personligen, föreningen behöver pengarna. Kontaktaktiviteter fördelades på
styrelsemedlemmarna. Kenth klara ut med Tommy Andersson vem som skall faktureras.
7. Ekonomi övrigt – kalkylen mm.
För dagen har vi ca 351 000 kr i kassan. Hazze har kontroll på aktuellt ”cash flow” (biläggs).
För dagen ser det ut som vi har möjlighet att beställa fiberblåsning upp till 500 kkr.
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8. Banklånet.
Brita och Hazze bevakar läget, lånet behövs sannolikt i slutet av september när fakturan för
grävningen kommer.
9. Grävarbeten och sjökabelförläggning – en uppdatering.
Grävning och sjökabelförläggning är slutförd för ”originaldelen” Återstår några mindre
insatser för nytillkomna medlemmar.
10. Fiberblåsning.
Kontrollblåsning gjord för delarna norr om kanalen, bortsett Stommen och Liden. (Något
eventuellt problem finns hos Johan Wising.)
11. Övriga frågor.
I samband med provblåsningen har uppdagats att många ännu inte grävt fram till huset
och/eller att boxen inte är monterad. Följande beslöts:
- Månadsbrev per post skickas till dom som ej fått mejl
- Uppsättning av ”röda lappar” på aktuell byggnad om och när tillfälle ges.
- Fiberblåsning sker ej till fastighet utan ansluten och monterad box.
- När fiberblåsning skett enligt plan (två omgångar) övergår ansvar och kostnad till den
enskilde. D.v.s. att av Bynet beställa egen blåsning. Föreningen engagerar sig inte efter
genomförd omgång två.
Styrelsen beslöt att nu ”stänga” projektet, vi tar inte in nya medlemmar förrän vi kommer in i
nästa fas (Skärbo kvarstår att behandla inom projektet).
. Nästa möte.
Onsdag 2015-09-16 kl. 18.00 styrelsemöte hos Janne J

Vid protokollet

Justeras

Björn Lindberg

Jan Jonasson
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