
1 

 

    DalhemFiber.se 

Minnesanteckningar   2012-03-15 

Plats: Myre 
Närvarande: Perolof, Johanna, Bo, Erik, Anna och Patrik, Anna och Peter 

Möte 12 
- Briefing – senaste nytt 
Akebäck skyltar med ”Tack alla markägare”. Bra idé för att synliggöra markägarnas 
förtroende.  

Vi ska uppdatera hemsidan med kort ur minnesanteckningarna om hur arbetet fortskrider, 
statusuppdateringar. Erik fixar det.   

[enskild medlem] och [enskild medlem] har inte hört av Halla/Sjonhem något. De är besvikna 
över att inte tillhöra Dalhem. Vi behöver kunna förklara situationen att vi inte övergivit dem. 
Anna kollar med Anne S-M om att Halla/Sjonhem behöver kontakta alla sina deltagare och 
om lite annat som Halla inte verkar ha förstått.  

Markägarmötet gick bra. Vi hade kunnat skriva ut några olika Markägaravtal för att de skulle 
ha fått känna på hur det kan se ut. Men det gör vi till nästa gång.  
Johanna har listan med deltagare och ska ännu sammanställa den.  
Vi ska kalla till smågrupper av markägare och gå ut i markerna.  

- Teliamässa den 7/3 
- Perolof och Anna var på mötet. Perolof drog erbjudandet i korta drag. Mötet hade talat om 
säkerhet i telestationen och Telia undersöker nu backup-frågan. Mötet tog också upp detta 
med socknens supportfrågor. Telia kan inte svara på så mycket, vi behöver kanske informera 
vilka telefonnummer som skall ringas vid olika problem. Mötet hade dryftat detta med 
individuella abonnemang – ex. för sommarbostäder.  
- Tv-boxarna som visas nu fungerar inte för den tjänst som Telia utlovar ang.  ”Säker lagring 
via Telia” 
- Anna kollar efter det där prospektet från Fredrik Nyberg, Telia. Vi behöver ha på fötterna 
för att kunna förhandla. 
 

- Anbud 
Några anbudsunderlag har kommit in och flera har hört av sig om att det är på ingång. [x] har 
inkommit med fiberblåsförslag. [x] har hört av sig om att de inte har kompetens eller tid och 
avböjt.    
  

- Ekonomi 
- Johanna har frågat hembygdsföreningen igen om Fiberföreningen kan ta del av 
sockenutvecklingsgruppens pengar. Inget svar ännu, de vill kolla igen….med 
sockenutvecklingsgruppen.  Johanna har satt in 10 000, förskottsinsats, för att kunna betala 
räkningar som annons och medlemskap i Fibernät Gotland.  
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- Om så behövs kan övriga medlemmar i projektgruppen göra likadant. Men kanske det är 
inte så långt bort innan föreningen har eget konto och vi får in pengar från medlemmarna.  
- Anne S-M kommer med nästa vecka för att instruera oss i hur vi ska ansöka om Dalhems 
pengar från Post & Telestyrelsen (2000:-/fastighet).  
- Sv. Vuxenskolan har betalat in 1 121 kr till hembygdsföreningens konto, som är för våra 
möten.  
- Johanna ska ännu prata med [enskild medlem] om hon kan vara kassör. Imorgon, imorgon.  
Så fort den ekonomiska föreningen är bildad, så skaffar föreningen konto med Bankgiro.  

- Bankgrupp 
Perolof och Peter har fått info från [x]. Bo har pratat med [x] och de har inget särskilt för just 
fiberlån. Bankgruppen jobbar vidare.  

- Stadgar och styrelseförslag 
Johanna går igenom de punkter som behövde diskuteras. Några justeringar ska göras. 
Johanna renskriver och skickar till hela gruppen för påseende.  

Inför bildandemötet lägger vi ut stadgeförslaget på hemsidan och hänvisar i kallelsen dit. På 
mötet har vi ett gäng stadgar upptryckta.   

Vårt förslag på Styrelse är: 

Ordf. Anna A  Vice Ordf. Peter B 
Kassör Lisa  Sekr. Johanna 
5 ledamöter  Bo, Perolof, Anna B, Erik, Patrik 
Endast ordföranden behövs väljas på bildandemötet/årsstämman/föreningsstämman. 
Resterande poster väljs ut inom styrelsen. 

- Sockenmöte 3/4, föreningsbildande 
 Lokalen är bokad. Kyrkans Unga i Dalhem kan åta sig att göra fika mot en slant. Mötet 
föreslår att fikat är till självkostnadspris. Om de inte betalar så lägger föreningen resterande 
belopp. Cirkapris per kuvert är 20 kr.  
Nytt förslag på mötesordförande är [enskild medlem]. Anna och Patrik pratar med honom.  
Peter ordnar kallelsen och trycker upp den. Anna och Patrik distribuerar kallelsen till alla.  
Johanna tar med sig KFFs projektor och kollar om KFF också har en stor vit duk. 
Viktigt är att vi ska informera fastighetsägare om: 
- att de ska kolla upp sina trädgårdar och hur de vill ha det draget på sin egen tomt. 
- att områdesansvariga behövs och vad de skall göra. Attityden – det är roligt att vara med.  
- att visa på medlemsavtalen. 
- att kunna informera om ungefärligt pris, även till BRF. 
- att kunna informera om ungefärlig tidsperiod. Förhoppningsvis vet vi om det blir snabbt 
eller om vi ska vänta ett år till….. 

 

 

 

 



3 

 

 

 
 Mötet kom fram till: 

1. Att vi återigen tackar Perolof för en härlig äppelpaj och ett fantastiskt smörgåsbord. 
2. Att fastställa insatsen vid en extra föreningsstämma med pub efteråt.  
3. Och allt annat som är inbakat i minnesanteckningarna. 

 

 

Nästa möte den 22/3 hos Erik kl. 18,30 

Dagordning  
- Ekonomi Anne om ansökan PTS 
- BRF hus och lägenheter  

-Medlemsavtal 

-information som ska ut på bildandemötet 

-Företag och regionala enheter 
 
 
Vid pennan // Johanna Larson 


