Protokoll styrelsemöte 2015-11-03
Plats: Gullungebyn, hos Brita
Närvarande: Kenth Wärnebo, Hazze Larson, Brita Jansson, Janne Jonasson, Björn
Lindberg,Henrik Klenfeldt, Sven Pettersson
Distribution: De närvarande, Eric Dader, Roger Emilsson
1. Mötets öppnande.
Kenth hälsade välkommen och öppnade mötet, Henrik valdes som protokollsförare.
2. Val av justerare.
Att justera protokollet valdes Janne Jonasson.
3. Föregående styrelseprotokoll.
Föregående protokoll genomlästes, inga kommentarer.
4. Actionlistan – avstämning.
Actionlistan och projektplanen uppdateras och biläggs protokollet
5. Kassörens rapport.
För dagen har vi ca 753 800 kr i kassan och obetalda fakturor på ca 375 000 kr.
Tilläggsdebiteringarna är inbetalda och nu saknas inbetalningar på 12900 kr vilket är en
avsevärd förbättring.
6. Inkassoärenden.
Oförändrat, 2st. Har inkommit lite pengar från det ena ärendet.
7. Cashflowstatus.
Hazze redogjorde för läget och hur det skulle se ut med 2 olika scenarion gällande blåsning av
fiber (”cash flow planen” biläggs). Fortsatt försiktighet gäller vad avser nya
beställningar/inköp.
8. Finansiering pga framskjutet besked om stöd.
Mötet beslutade att ge Kenth i uppdrag att kontakta kommunen angående en utökad borgen
för att kunna finansiera fortsatt arbete. Detta sågs som plan A.
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Plan B. är att kolla upp juridiken kring en utökad medlemsinsats alternativt gemensam borgen
i föreningen. Kan stämman besluta om detta eller krävs en majoritet av medlemmarna för
detta. Hazze gavs uppdraget att kontrollera detta.
Samtidigt skulle Hazze fråga Handelsbanken vad ett färdigt nät skulle värderas till för att ev.
kunna användas som borgen för lånet.
9. Finansiering vid uteblivet stöd.
Det finns planer för detta men det tas om det skulle bli aktuellt.
10. Skärbo.
Mötet gav Kenth i uppdrag att meddela Rasmus att arbete pågår. Då kostnaden för byggande
av nät till Skärbo blir dyrt så skall vi samtidigt kolla upp om vi har en skyldighet att bygga nät
till Skärbo då förutsättningarna förändrats under resans gång. Henrik fick i uppdrag att kolla
den juridiska aspekten i ärendet och efter detta så tas ett beslut av styrelsen. Vi diskuterade
också ev. jäv i frågan och detta måste vi klargöra innan beslut.
11. Extrastämma
Vi beslutade att vissa frågor ovan måste ha ett svar innan vi kan kalla till extrastämma.
12. Övriga frågor.
Björn fick i uppdrag att meddela Andreas att start för blåsning är uppskjuten tills
finansieringsfrågan är löst.
13. Nästa möte.
Nästa möte blir inom en 2-3 veckors period men datum spikas senare.
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