
Styrelsemöte 4:e maj 2017 kl 17.30-20.00 
 
Närvarande: Marita, Stefan, Tomas, Magnus och Björn 
Plats: Tomas 
 
§1 Mötet öppnande 

Björn är ordförande och förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Val av sekreterare och justerare 

Styrelsen beslutade att Magnus är sekreterare för mötet och att föra protokoll 
Styrelsen beslutade att Stefan är justerare. 
 

§3 Godkännande av dagordning. 
Styrelsen beslutade att godkänna. 

 
§4 Arbetsuppgifter framöver 

Tomas tar kontakt med Kjell-Åke och beställer material snarast. Tomas beställer 
betalkort på banken för att underlätta köp framöver. 
Björn tar fram balansräkning och resultatrapport m.m. och skickar till Patrik som tar 
hand om redovisningen.  
Magnus uppdaterar hemsidan med information om medlemsavgift och aktuell status. 
Aktuell byggstart är juni just nu. Det finns fortfarande möjlighet att ansluta sig.  
Magnus och Tomas ritar klart kartorna till grävaren. 

 
§5 Markeringar till fibernät. 

Vi ska ha pinnar att sätta ut där de ska lämna av slangar vid varje fastighet. 
Fastighetsägaren ska skriva på hur mycket slang de ska lämna vid pinnen. 
Fastighetsägaren står själv för grävningen på egen tomt. Tomas skaffar konto på 
bygglagret och köper pinnar. Pinnar för skåp, slangar, och de som ska ha fiber. 

 
§6 Årsberättelse 

En årsberättelse tas fram med vad som hänt under året. Fastighetsanslutningsavtal, 
bidrag, medlemsantal m.m. tas upp  

 
§7 Årsmöte 

Årsmöte blir den 18 juni 2017 i Väsa bystuga kl. 17.00 
Kallelse till årsmöte delas ut till alla brevlådor i väsa. De som inte bor här blir 
informerade via mail. Dagordning görs iordning och delas ut samtidigt som kallelse. 
Kallelse delas ut tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före. 
På årsmötet tar vi upp om att sänka medlemsavgiften till 100 kr per år.  
Förening bekostar grävning så långt ellevio lägger ner el. Sista biten görs av 
markägaren.  
 

§8 Markavtal 



Markavtal ska göras klart snarast. Vi har fått aktuella kartor i från Ellevio där vi ser 
vart de gräva. Vi ska försöka få med dem på årsmötet. Magnus uppdaterar 
markupplåtelsekartorna. 
 

 
§9 Övriga frågor 
 
§10 Nästa styrelsemöte 

18 maj kl 17.30 
§11 Mötets avslutande 

Björn tackar deltagarna och avslutar mötet.  
 

Ordförande 
 
______________________ 
Björn Tegner 
Sekreterare 
 
______________________ 
Magnus Hansson 
 
Justerare 
 
______________________ 
Stefan Estenberg 
 


