Silpinge Fiber ek.för.

Rapport styrelseprotokoll 17-02-21

Föregående protokoll godkänns.
Ekonomin ser bra ut, men det är kärvt ibland för kassören att betala
räkningar: Räkningar skall först betalas, likaså momsen, innan bidrag och
moms kommer tillbaka och in på vårt konto. Därför måste kassören
snabbt skicka ut aktuella räkningar för att fylla på kassan.. Vi hoppas på
allas förståelse! Checkkrediten är numera aktiverad och välbehövd.
Medlemsmötet den 31 januari gav en hel del information. Nästa möte för
etapp 3 & 4 bestäms till 2017-03-15 kl 18:30 i Gnistan.
Markavtalen blir alltmer komplett, det är några få som fattas.
En Valberedning har utsätts, Ulf Svensson, Värmansmåla, och Robert
Nilsson, Tubbarp, är invalda.
Projektledaren meddelar att arbetet med schakten fortlöper bra och att all
stamfiber är färdig, inkoppling i fastigheterna börjar den 6. Mars 17.
Inmätning till Lantmäteriet är påbörjat på de sträckor EON grävt.
Projektledaren har fått frågor om en vidaredragning av fibern till
Bommerstorp och undrar hur styrelsen ställer sig till detta. Styrelsen
diskuterade detta livligt med tanke på kostnaden. Det bestämdes att
undersöka hur man på Länsstyrelsen tolkar bidragets räckvidd. Gäller det
kartan från ansökans dag (juni 2016) eller kan man baka in nya deltagare
fortfarande, eftersom bidragets storlek skulle rymma dessa kostnader?
Projektledaren skall även göra en beräkning på kostnader.

Årsmötet bestäms till den 10 Maj 2017 kl 18.30.
Ett förslag till stadgeändring när det gäller när exakt extrakostnaden för
anslutningen till fibern uppkommer, har inkommit och lyder:
”§7.3
Vid en senare anslutning av fastigheten får fastighetsägaren själv betala
samtliga kostnader för anslutning av fiber. Anslutning gäller från närmsta
anslutningspunkt.
Med en ”senare anslutning” menas, att grävning förbi fastigheten har
genomförts. När det gäller det praktiska genomförandet skall detta utföras
fackmannamässigt enligt befintligt regelverk och i dialog med nätägaren.
Är det nätägaren som skall organisera anslutningen tillkommer en avgift.
Besiktning av den genomförda anslutningen krävs. Denna skall bekostas
av fastighetsägaren.”
Stadgeändringen skall framgå i kallelsen till årsmötet. Inga fler
stadgeändringar föreslagna.

