
Protokoll fört vid styrelsemöte i Grövelfiber Ekonomisk förening
den 16 december 2014 i Björnliden.

Närvarande: Lars Eriksson, Anders Persson, Arne Näsvall och Hans Segerhjelm.

§ A. Mötet öppnades av Anders Persson som hälsade de närvarande välkomna.
§ B. Arne Näsvall utsågs att justera mötesprotokollet.
1. Föregående protokoll läggs till handlingarna
2. Anders P och Hans S har genomfört ett telefonmöte med operatörens representant 

Christian Lee. Avtal skall skrivas med operatören Open Universe, som fått ta del av våra 
adresslistor. Utöver det ordnar vi kartor så avstånd mellan nodhus och användare kan 
beräknas och därmed hårdvaran i nodhusen kan dimensioneras.

3. GPS Inmätning av fibernätet är utförd, skall lämnas till Bynet Daniel Rosander. Detta 
utgör underlag till Ledningskollen. Hans ordnar så att vårt nät blir anmält till 
Ledningskollen samt begär in offert från Stråkens el på hantering av ledningsärenden och 
inmätning. 
Hans S har talat med Lars Åke H på Stråkens El i Idre. Stråkens El har möjlighet att ta på 
sig ansvaret för utsättningar då anmälan via Ledningskollen utsänds. För närvarande har 
Stråkens El inte den kapacitet som behövs för akuta reparationer på fibernätet, man 
hänvisar till KringData i Mora. Inom något år räknar Stråkens El med att ha skaffat 
utrustningen som behövs.

4.  Arne N. kollar inmätningen utmed Vägverkets vägar i samarbete med Anders P och 
Per R som har uppgifter om dragningar i anslutning till vägar.

5. Markavtalen kollas och kopieras i två extra ex för säkerhetsarkivering och inskrivning 
hos Lantmäteriet. Lars E gör detta. Anders P kontaktar den markägare som inte återsänt 
avtal om flyttat skåp.

6. Även anslutningsavtal för föreningens medlemmar kopieras i ett ex. och arkiveras. Lars E
gör även detta.

7. En anslutare i Lövåsen har betalat medlemsavgift men inte insats. Mats S skickar 
påminnelse. Anslutning sker först när anslutningsinsatsen betalats in på föreningens 
konto.

8. Ang frågan om uttrycket fiberpar kollar Anders P med Karl Olov J på ByNet. Kanske ett 
äldre uttryck då man nu använder en fiber för dubbelriktad kommunikation sk. PLC 
Planar Lightwave Circuits.

9. Ståltrummorna till fiberslangarna har hämtats och körts till Tyskland. Mats S håller koll 
så vi får betalt för returen. 11 trummor á 200 €. Dessa har returnerats fraktfritt.

10. Föreningen betalar kommunen 25 000:- då avtal skrivits. Mats S sköter den biten.
11. Frågan om Vägbesiktningar bordläggs tillsvidare, då sådan besiktning kan göras först 

till våren.
12. PTS skall verkställa slutbesiktning i sinom tid, dvs. i slutfasen av fiberprojektet. Lars E 

ansvarar för den sammanställning av åtgärder som behöver vidtas från föreningens sida. 
Detta innefattar drift, underhåll av fibernätet och en plan för nya anslutare m.m.

13. Per B har gjort redovisning till LST för november. Mats S tar över detta arbete i 
fortsättningen. Kommande redovisning sker troligen i januari 2015.

14. Lars E tar hand om adressändring och ändring av styrelsen, till bolagsverket efter nästa
årsmöte. Som sannolikt blir i anslutning till påsken 2015. Valberedningen aktiveras.

15. Utbetalning av styrelsearvoden för 2013 görs enligt tidigare föreslaget belopp och 
styrelsebeslut.



16. Anders P tar över ansvaret för uppdatering av hemsidan. Mats S fortsätter med arbetet 
med bokföring och redovisning.

17. Mats S kollar och följer upp hur Älvdalens kommun skall faktureras den del av nätet 
som gjorts av oss men som ska tillhöra kommunen. En sammanställning finns. Per R har 
koll på alla skåp, slang, fiber, och borrningar är med. Arne N och Anders P gör 
okulärbesiktning enligt Per R’s lista. Vi behöver även se till att TRV avgifter är med. 
Kommunen har också fått en del material till Grövelsjövägen och Särnaheden som ska 
faktureras.

18. CPE’er dvs. kundens mediabox bör monteras och anslutas av fackman. Hans S har 
tillfrågat Stråkens El om de har möjlighet att ta ansvar för det i vårt nät. Vi har ännu inte 
kommit till ett beslut med Stråkens El. Samtalet fortgår.

19. RV El som ansvarar för svetsning av vårt fibernät har genom Fredrik Lindberg, tackat 
ja till att montera nödvändiga Rack i nodhusen.

20. Inga övriga frågor
21. Nästa möte bestämdes till tisdag 10/2 kl 10.30 på Storsätra Fjällhotell

Mötet avslutades

Vid protokollet Tf Ordförande Justeras

Hans Segerhjelm Anders Persson Arne Näsvall


