
 

PROTOKOLL 

 
fört vid styrelsemöte i Fågleboda Fiber ek förening 

torsdagen den 23/1 2014 på Brunnsängen , Kyrkhult 

 

Närvarande : Jan-Anders Håkansson,Marianne Eriksson,Arne Mikkelsen,Lars-Ivar 

                      Olofsson och Marina Johansson. 

 

§1. Mötets öppnande 

      Ordf Jan-Anders Håkansson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§2. Val av sekreterare 

      Till att föra dagens protokoll valdes Jan-Anders Håkansson. 

 

§3. Mötets dagordning 

      Förelagd dagordning godkändes 

 

§4. Föregående mötes protokoll 

      Föredrogs och godkändes 

 

§5. Rapporter 

      *Undertecknade rapporterade från samtal med Per-Ola Svensson angående anslut- 

        ningspunkter som OKTV har i Kyrkhult. Dessa är möjliga att använda förutsatt 

        att OKTV anlitas som kommunikationsoperatör. Vilket måste avgöras i en öppen        

        upphandling.Om så skulle bli fallet kan OKTV tänka sig teknikbod i Mörbohult. 

       *Lars-Ivar rapporterade om aktiviteter i Ebbemåla och Hovmansbygd som för- 

         modligen orsakats av kabelarbeten till masten där. 

        

§6. Skrivelser 

      Då inga skrivelser inkommit till dagens möte lämnades punkten utan åtgärd. 

 

§7. Medlemsregistet 

      Medlemsregistret är nu uppdaterat.En medlem har sökt utträde men redan betalt 

      medlemsavgift för 2013 så den får stå kvar till nästa år. 

      Medlemmar med obetalda medlemsavgifter ska påminnas. 

      Medlemsregistret stämdes av mot fastighetsregistret och bestämdes att ett antal                  

      fastigheter som ännu inte visat intresse för anslutning skulle tillfrågas igen.   

 

§10.Skanova Byalagsfiber 

       Arne rapporterade från sitt arbete med Skanova projektet.Det har lämnats till en 

       fristående konsult RADA som med hjälp av internettjänsten byggafiber.se och  

       mycket uppgifter från föreningen genom Arne skall komma fram till om det är ett 

       objekt för Skanova.Besked väntas inom kort. Om så skulle vara fallet får styrel- 



       sen ta ställning till arbetsgången längre fram. 

       

 

§11.Bynet 

       Ytterligare en tänkbar samarbetspartner är Bynet med lång och gedigen erfaren- 

       het av föreningsbyggda fibernät. 

       Mötet beslutade att undersöka deras intresse av att medverka i vårt projekt.                 

     - Uppdrogs åt Jan-Anders Håkansson att ta kontakt med företaget. 

 

§12.Övriga ärenden 

        Inga övriga ärenden togs upp. 

 

§13.Nästa möte 

        Beslutades att nästa möte hålls på Brunnsängen torsdagen den 27/2 kl 19.00 

 

§14.Avslutning 

       Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Jan-Anders Håkansson 

ordförande o sekreterare 

      

        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


