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Protokoll för styrelsemöte i Fiber i Gumlösa och Sörby Ekonomisk förening 

(Org nr 769625-0245) 
 

Tid: 2016-08-17 kl 18.30 

Plats: Gumlösa skola 

 

Närvarande: Marcus Frennemark (ordf), Hampus Jalkling, Jörgen Erlandsson, Tommy Kjellander, 

Ola Nilsson Rosenstedt (sekr), Lars Nilsson (suppl), Åke Johansson (suppl) 

 

 

1. Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

 

2. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Hampus. 

 

 

3. Dagordningen godkändes 

 

 

4. Styrelseprotokoll från 2016-06-01 godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

5. Rapporter.  

5a. Ekonomi 

Kassören rapporterade att resultatet till och med juni var 46 tkr. 

Några av de 5 obetalda fakturorna som rapporterades på förra mötet har betalts, men inte 

alla. 

 

5b. Nya anslutningar 

Åke har sammanställt kostnader för anslutningar till Lars Nilsson (Gumlösa 25:1), Lars 

Nilsson (Sjunkaröd 1:50), Axeltorp (Johan Barnekow) samt Lena Maria Jagorstrand (Sörby 

26:2). De två förstnämnda är nya anslutningar, och de två senare är ändringar av existerande 

anslutningar  

 

Konstaterades att de 2 nya anslutningarna kostar under 15000 kr, och faktureras inget utöver 

de 15000 kr som redan betalts. De 2 ändrade anslutningarna kommer att faktureras verklig 

kostnad. Dock kommer Jagorstrands kostnad att reduceras med 3 timmars 

inkopplingsarbete, som föreningen av misstag uppdragit åt Telarco att göra, eftersom det 

skulle gjorts av Telia inom deras åtagande för anslutning av nya abonnenter. 

 

Åke rapporterade att Bengt Bertilsson aktiverat sin anslutning. 

 

5c. Telia 

Marcus har kontaktat Tassemarkens fibernät ang. Telias avgift för anslutningar av nya 

abonnenter. Även de har fakturerats (och accepterat) 3100 kr per ny anslutning, vilket inte 

regleras av avtalet med Telia. Även vi kommer troligen att få acceptera detta, men uppdrogs 

åt ordförande och kassör att diskutera med Telia, och ta med i diskussion att Telias krav på 3 

års uppsägning borde strykas när man betalar anslutningsavgift, och/eller att det är rimligt 

att summan reduceras om vi själva gör del av arbetet. Även tidigare fakturor kommer att tas 
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upp med Telia av Marcus och Jörgen. 

 

Eftersom vi (troligen) kommer att debiteras 3100 av Telia för alla nya anslutningar skall de i 

fortsättningen få göra jobbet istället för att vi lägger ut det på och betalar Telarco för det. 

 

Anslutningsavgiften på 3100 kr har inte belastat ursprungliga abonnenter, och inte heller de 

som anslutits efter Telia gjorde sin ursprungliga inkoppling. Styrelsen beslutade att följa 

denna praxis tills vidare; dvs att inte debitera medlemmarna Telias anslutningsavgift. 

 

6. Ny medlemmar 

Beslutades att bevilja medlemskap för Mikael Hedenstam, som köpt Fjärlöv  2:34 av 

Susanne Svensson 

 

7. Utbildning för föreningens medlemmar. 

Marcus presenterade förslag på inbjudan till informationsmöte 13/9. Förslaget gillades. Enda 

synpunkten var att man kan uppmana deltagarna att ta med egen dator. 

 

Åke fixar räkmackorna till mötet 

 

Hampus ochh Kristian håller i informationen. Beslutades att Hampus får fakturera 425 

kr/timme + moms för sitt arbete, och att Christian får motsvarande timersättning. 

 

Kristian skall lägga ut info på hemsidan om informationsmötet. 

 

8. Hemsidan 

- Sörby byalag är missnöjda med den gemensamma hemsidan och har gett Hampus i 

uppdrag att skissa på ny. 

- Även vi i FiGoS vill se ett förslag från Hampus på ny bättre hemsida. 

- Inga mail har kommit in via hemsidan. Ola kollar med Kristian om den nya mailadressen 

figos.olarosenstedt@gmail.com länkats in på hemsidan. 

 

9. Övrigt 

Inga övriga ärenden. 

 

 

10. Kommande möten: Torsdag 2016-10-06 kl 18.30 och Tisdag 2016-12-06 kl 18.30 

 

11. Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet Justeras Justeras 

 

 

 

 

 

Ola Nilsson Rosenstedt Marcus Frennemark Åke Johansson 

Sekreterare Ordförande  

mailto:figos.olarosenstedt@gmail.com

