
Protokoll 

 fört vid styrelsemöte 

i Fågleboda Fiber ek förening  

torsdagen den 20/3 på Brunnsängen, Kyrkhult 

 
    Närvarande: Jan-Anders Håkansson, Elna Burén, Arne Mikkelsen, Marina 

Johansson, Lars-Ivar Olofsson.  
 

Dagens möte inleddes med information om Jordbruksverkets omarbetade regler för  

upphandling av bredbandsbyggen och tjänsteleveranser i desamma. 

Stellan Sjögren Infrakonsult Syd med stor erfarenhet av dessa upphandlingar rådde 

föreningen att använda de upphandlingsmallar som Jordbruksverket skickat ut och 

snabbt komma igång med upphandlingsprocessen då beslutade bidrag inte går att 

förlänga hur länge som helst. Han kommer att bistå med den hjälp som behövs. 
 

 

§1. Mötets öppnande 

       Ordförande Jan-Anders Håkansson hälsade välkommen och förklarade mötet  

      öppnat. 

 

§2. Val av sekreterare 

     Elna Burén valdes till att föra dagens protokoll 

 

§3. Dagordningen 

      Dagordningen för dagens förhandlingar godkändes 

 

§4. Föregående mötes protokoll 

     Lästes upp och godkändes.  

 

§5. Rapporter 

      Meddelande från Irene Robertsson att Stellan Sjögren står till vårt förfogande när                                                          

      det gäller frågor angående upphandlingarna. 

 

§6. Skrivelser  

      Skrivelse från Jordbruksverket: Bredbandsinvesteringar får inte överlåtas. Vilket   

      innebär att samarbete med Scanova o Telia inte är möjligt för närvarande. 

 

§7. Skanova 

     Arne har regelbunden kontakt med Mary Lundgren. Möte kommer att hållas nästa  

     vecka bl.a. angående överlåtelser. Inget svar från Telia än. Förhoppningsvis hör de  

     av sig nästa vecka. 

       

§8. Vad gör vi nu? 

      Upphandlingsunderlag för Kommunikationsoperatör ska bli klart så fort som  



      möjligt. Vi får använda Byarna över sjöarnas underlag och ändra det så det  

      stämmer med vår förening. Jan-Anders och Arne hjälps åt. Stellan Sjögren  

      kommer att kontrollera det åt oss.          

 

§9. Årsmöte 

      Årsmötet bestämdes preliminärt till Torsdagen den 15/5 kl. 18.30. Jan-Anders  

      bokar Församlingshemmet. Marina hör med Göran Alfredsson på banken om de  

      står för fika och lokalkostnader. 

 

 §10. Övriga frågor 

         Inga övriga frågor. 

 

§10b Nästa möte 

         Torsdag d. 10/4 kl. 19,00 på Brunnsängen 

 

§11 Avslutning 

      Ordförande avslutar mötet. 

 

     

 Vid protokollet: 
 

 

 

      

    Elna Burén                                                                 Jan-Anders Håkansson 

    Sekreterare                                                                 Ordförande 

 

 

 


