
Protokoll fört vid styrelsemöte i Grövelfiber Ekonomisk förening
den 6 januari 2014 i Västerbäcken.

Närvarande: Per Bjälevik, Anders Persson, Lars Ericson och Hans Segerhjelm.

§ 1. Mötet öppnades av Per Bjälevik som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2. Hans Segerhjelm valdes till protokolljusterare.

§ 3. Föregående protokoll. Hans och Thomas fortsätter med att engagera områdesansvariga.

§ 4. Arbetsfördelning efter extrastämman. Hans ingår i och leder administrationsgruppen. Denna 
grupp hanterar till att börja med anslutningsavtal och markavtal.
Anslutningsavtal färdigställs av Per och Anders i samarbete med Bynet. Beslut om slutgiltig 
utformning tas av styrelsen via mail. Avtalen skickas ut till medlemmarna via mail som pdf. Avtalen 
skrivs ut av mottagarna i två exemplar vilka undertecknas och sänds tillbaks till Grövelfiber.

De som ingår i de olika arbetsgrupperna tillfrågas om vi får lägga ut deras kontaktinformation på 
hemsidan.

Lars gör ett informationsbrev om att vi erbjuder nytillkomna medlemmar anslutning till samma 
anslutningsavgift som erbjudits tidigare medlemmar, 15.000kr för varje fastighet. Erbjudandet 
gäller under januari månad och under förutsättning att de tillkommande anslutningarna ligger nära 
tidigare projekterade anslutningar och inte innebär stora extra kostnader. Ett medlemskap för varje 
fastighet gäller.
Tidigare betald insats, 100kr avräknas anslutningsavgiften vilken också betraktas som insats.
3.000kr för 3 dagsverken tillkommer för varje anslutning för de som inte deltar med arbete i 
projektet. Betalning av avgifterna kan delas upp på tre gånger under februari till april.

Företag betalar för varje fastighet 15.000kr i insats/anslutningsavgift + ytterligare 5.000kr+moms i 
anslutningsavgift. Extra fiber betalas med 5.000kr+moms för varje fiber.
 

Efter slutprojekteringen som görs efter sista januari kommer en anslutning att kosta minst 
20.000kr. Kostnaden måste då beräknas från fall till fall.
 

Styrelsearvode för 2013 delas på Per och Anders med 12.500kr var att utbetalas före 31/1 2014.
Per och Anders ska ingå i entreprenadgruppen.
Upphandling av gräventreprenad ska göras så snart arbetet med anslutningsavtalen är klart.

Eftersom vårt projekt är större än 200.000EUR kräver de bidragsgivande myndigheterna att vi ska 
göra LOU liknande upphandlingar för de arbeten som ska göras i projektet.
 

Samråd om miljötillstånd ska begäras hos Länsstyrelsen.
Anders kollar om vi kan låta en revisionsbyrå sköta vår bokföring.
Anders gör en lista över områdets vägföreningar. Hans kollar med lantmäteriet om servitut eller 
andra nyttjanderättsavtal finns för vägföreningarna. 

§ 5. Inga övriga frågor
 

§ 6. Tidredovisning ska göras som tidigare till Per.

 

§ 8. Nästa möte hålls måndag 3e februari kl. 10.00 vid Västerbäcken
 

§ 9. Mötet avslutades. 

Vid protokollet Ordförande Justeras

Anders Persson Per Bjälevik Hans Segerhjelm.


