
Protokoll fört vid styrelsemöte i Grövelfiber Ekonomisk förening
den 2 februari 2015 på Storsätra Fjällhotel.

Närvarande: Lars Eriksson, Anders Persson, Arne Näsvall och Hans Segerhjelm. Adjungerade Göran 
Salmonsson och Agne Fredriksson.

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

§ B. Lars Ericson utsågs att justera mötesprotokollet.

1. Anders P och Hans S gick igenom avtalsförslaget OpenUniverse skickat oss. Mötet diskuterade 
avtalslängd och olika villkor Grövelfiber anser vara rimliga. Vi är bundna av villkor som våra 
bidragsgivare ställt ut och vi vill inte hamna i en situation där vi kan bli återbetalningsskyldiga till PTS, 
Jordbruksverket mfl. Agne Fredriksson från Storbo Flötningen’s fiberförening gick på mötet igenom 
deras process i avtalsskrivandet. Agne F menade att det fanns några ställen som vi borde vara 
uppmärksamma på i bilaga 1 Allmänna Avtalsvillkor. Agne F gav oss möjlighet att se hur de valt att 
formulerat sitt avtal.

1.2 Nämnas bör att det utbud OpenUniverse har lagt ut på kommunens hemsida är ytterst begränsat, men är 
i realiteten betydligt mer omfattande. Mötet diskuterade även föreningens ansvar mot nya anslutare. Vad
innebär stadsnät, kolla med Barke på kommunen.

2. Mötet enades om att försöka få till stånd montering av CPEer i anslutning till påsken. Nycklar till 
anslutnas fastigheter samlas in. Vi skickar e-post med detaljer till medlemmarna. Hela nätet måste vara 
färdigsvetsat innan CPEer kan monteras. Bynets svetsare kommer eventuellt vecka 8, 10 och 11. Vi bör 
kunna få bidrag för montering av CPEer om det hinner göras inom projekttiden. Lars E gör ett förslag 
till innehåll i brev till medlemmarna.

3. Från föregående protokoll. Hans och Anders registrerar vårt nät på ledningskollen. 
Vi undersöker hur vi avtalar om underhåll för att uppnå ”Robusta nät”.  Flötningen har skrivit 
underhållsavtal med Älvdalens stadsnät (Kringdata) och även tecknat en försäkring hos 
länsförsäkringar. Hans tar reda på om försäkring och kostnad för utsättning vid ledningskoll. Mötet tog 
även upp frågan om TRV avgift och kopiering samt arkivering av alla ingångna avtal med medlemmar, 
markägare och samfälligheter. Jane eller Solveig kanske har koll på var vi kan arkivera. 
Slangtrummorna är returnerade.

4. Årsmöte bestäms till långfredag kl. 18.00 i Bystugan. Kallelse och dagordning sänds via E-post i laga 
ordning.

5. Mats har gjort bokslut och skickat uppgifter på vår ekonomi just nu. Mötet diskuterade 
anläggningsavskrivning. 25 år verkar som en rimlig tid. I Flötningen tar man ut en nätavgift på 95 
kr/mån, 40 kr av det är avskrivning.

6. Sista datum för när fakturor måste vara våra bidragsgivare tillhanda är den 10 juni i år.

7. Övriga frågor. Enligt pkt. 1.2 ovan, har tjänsteleverantörerna ett större utbud än vad som framgår i 
deras presentation. 

8. Nästa möte blir den 25 feb. 10.30 på Storsätra Fjällhotell.

Mötet avslutades

Vid protokollet Tf Ordförande Justeras
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