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Sammanträde med styrelsen för Dalhem Fiber den 9 mars 2015, klockan 18.30-20.00 på 
Myre. 

Närvarande: Anna Almgren, ordf., Gertrud Ansén-Sandberg, Peter Brennwald, Per Gustafsson, 
Johanna Engelbrektsson, suppleanten Elisabet Rykling samt Perolof Kallings 

§ 66. Ordföranden öppnade mötet och förklarade detsamma öppnat. 

§ 67. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Peter och Per 

§ 68. Föregående protokoll lades till handlingarna 

§ 69.Noterades att Per bokat Bygdegården för årsmötet 22 april, att Perolof sänt förfrågan till en 
person i Visby att vara ordf. för årsmötet, samt att Johanna Larsson deltog vid 
styrelsesammanträde den 24 november för att på Valberedingen vägnar sondera intresset för 
omval hos de ledamöter som står i tur att avgå. Noterades att ingen från Valberedningen sedan 
dess hört av sig och att det är hög tid att få reda på vilka förslag den avser att lägga fram för 
årsmötet. 

§ 70. Anna anmälde att hon, Peter och Perolof närvarit på Lantmäteriet den 4 mars ang. 
upplåtelse av ledningsrätt för fiberkabel i Dalhem. Kungörelse om detta sammanträde hade varit 
infört bla i dagstidningarna den 14 februari 2015. Vid sammanträdet infann sig [x] för [x] samt 
[enskild medlem], [enskild medlem] och [enskild medlem]. Den senare hade vissa frågor om 
ledningsdragningen. Lantmäteriet fattar beslut i ärendet den 16 mars. Det blir tre veckors 
överklagandetid, som går ut den 13 april. 

Styrelsen beslutade att tillerkänna Anna och Gertrud ersättning för allt arbete de lagt ned för att 
kontrollera alla markägaravtal. 20 timmar á 300:- vardera, mot faktura. 

§ 71. Johanna hade inget särskilt att berätta om föreningens ekonomi 

§ 72. Tillerkändes Perolof en ersättning för hyra av sammanträdeslokalen på Myre med 150 kr per 
gång under sistlidna verksamhetsår. Mot faktura. 

§ 73. På förslag av Anna beslutade styrelsen att föreningen skulle vara [enskild medlem], 
[fastighet], behjälplig med att leta fram fibern i vad avser dess passage vid garaget, där det enligt 
[enskild medlem] uppstått dräneringsproblem, kanske på grund av fiberns förläggning i marken. 
Denna insats för det fall [enskild medlem] i en framtid beslutar gräva för bättre dränering. 

§ 74. Beslutades att med kallelsen skulle gå ut verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt 
verksamhetsplanen för 2015. 
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§ 75. Då intet mer fanns att avhandla och då detta är det sista styrelsesammanträdet före årsmötet 
framförde Anna ett stor tack till ledamöterna för stimulerande arbete och fin gemenskap under 
verksamhetsåret. Sedan Perolof på allas vägnar tackat Anna för fint ledarskap förklarade hon 
sammanträdet avslutat klockan 20.00. 

Noterades att samtliga efteråt intog såväl smörgås- som  prinsesstårta med kaffe på Föreningens 
bekostnad. 
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