
rrotoKoll lort vld styrelsemote 1 urovelllDer EKonomlsK rorenlng
den2januari 2016 på Västerbäcken.

Närvarande: Lars Eriksson, Anders Persson, Arne Näsvall, Göran Salmonsson, Mats

Sjöstrand och Hans Segerhjelm.

§ A. Mötet öppnades av Anders Persson som hälsade de näwarande välkomna.

1. Lars Eriksson utsågs att justera mötesprotokollet.

2. Kassören redogjorde ftir och gick igenom foreningens ekonomiska status. Det är

många poster som inte är helt lätta attrelatera till sina respektive platser. Exempelvis

har vi både debetposter och kreditposter till Älvdalens kommun. Det är en grannlaga

uppgift att se till så allt blir rätt dävi hela tiden behöver ftrhålla oss till våra
bidragsgivares villkor. Mötet diskuterade även vem som är ansvarig ft)r kostnader for

utsättning av var ftrläggning i terrängen då någon begär sådan. Göran S kollar upp

den frågan. I övrigt har ftireningen god täckning for reparationer och underhåll av

anläggningen.

Länsstyrelsen har besiktigat vitrtrÅt" och godkänt det.

3. Se separat lista.
4. Prissättning ft)r andra aktörer som önskar utnyttja värtnät är inte löst; Mats S gör ett

forsök att komma fram till något rimligt. Vi menar att trafikintensitet och bandbredd

bör vägas in i prisbilden.
5. Kommunen skall forse noderna med UPS'er, dvs. batteribackupsystem. Vi har atttäta

kabelgenomftiringar i golven i resp. nodhus. Viss återställning i Västsätern

återstår. Huruvida det är vi eller PeRo återstår atttaredapå. Några positioner ute i
terrängen bör granskas. Stakkäpp vid Olån med det gröna signalbandet synligt,
fiberslang ligger ytligt nere i Björnliden. Dylikt kan granskas under våren/sommaren
-t6.

6. Hans S kontaktar Lennart Eriksson ang. justering av årsmötesprotokoll.

7. Föreningens dokumentation skall tillsvidare ftirvaras som nu. Ev kan en forvaring i
annexet till Bystugan komma i fräga då denna lokal fått erforderlig upprustning.

8. Föreningen verksamhet går nu in i ett annat skede då driften är i gång. Mötet
resonerade om vilka funktioner vi behöver ha framöver.

Således ansåg mötet att vi måste ha ekonomiansvarig, sekreterare och teknikansvarig.

Av dessa bör någon eller några ha en lokalförankring.

9. Mötet kom fram till att nya anslutare bör vara med och dela på kostnader vi haft for
redan gjord installation, som nodhusinstallationer och terrängskåp. Vi förbereder en

motion inftir arsmötet i påsken -16. Lars E och Hans S kollar hur det ser ut med praxis

i andra föreningar for nyanslutare.

Hans S hör med Kringdata hur de ställer sig till en övergripande entreprenad. Även att

forsöka komma fram till hur antalet nyansslutare kan påverka helhetskostnaden per

anslutare.

Frågan om nätavgiftens storlek ftir medlemmarna diskuterades och bör undersökas

vidare innan den fastställs.

Vi behöver kolla vad vår anläggningsförsäkring omfattar. Det bör finnas i
fors äkrin g svi I lkoren.

10. Mötet avslutades.


