
Dalhem	  Fiber	  ekonomisk	  förening	   	  
	  
	  
Sammanträde	  med	  styrelsen	  för	  Dalhem	  Fiber	  den	  2	  maj,	  19-‐21	  
	  
Närvarande:	  Håkan	  Kraby	  ordf,	  Johanna	  Engelbrektsson,	  Elizabeth	  Rykling,	  Tord	  
Berglund,	  Sara	  Björebro	  
Frånvarande:	  Per	  Gustafsson,	  Johan	  Ronström	  
	  
	  
Mötets	  öppnande	  	  
Ordförande	  förklarade	  mötet	  öppnat	  
	  
Justerare	  
Till	  justerare	  valdes	  Sara	  och	  Johanna	  
	  
Genomgång	  av	  föregående	  protokoll	  
Inget	  att	  anmärka.	  	  
	  
Verksamheten	  
Nye	  ägare	  till	  Myre	  vill	  inte	  ha	  den	  extra	  fibern	  till	  flygeln,	  Elisabet	  får	  i	  uppdrag	  
att	  ringa	  till	  Telia	  och	  kontrollera	  om	  det	  går	  att	  säga	  upp	  abonnemanget.	  Tord	  
kontaktar	  Elisabet	  i	  frågan.	  
	  
Mail	  som	  kommer	  till	  info@dalhemfiber.se	  så	  är	  det	  Johanna	  som	  svarar.	  Tord	  
skickar	  uppgifter	  till	  nya	  medlemmar	  i	  styrelsen.	  Johan	  och	  Håkan	  ska	  läggas	  till	  
på	  styrelsemailen	  gamla	  medlemmar	  ska	  tas	  bort,	  Tord	  gör	  det.	  	  
	  
Johanna	  har	  verifierat	  med	  Bolagsverket	  att	  det	  ska	  gå	  att	  betala	  ut	  enligt	  plan,	  
efter	  utbetalning	  ska	  vi	  skicka	  in	  till	  Bolagsverket	  hur	  mycket	  som	  betalades	  ut.	  
	  
Johanna	  ska	  träffa	  banken	  och	  gå	  igenom	  hur	  kommande	  utbetalningar	  som	  ska	  
göras.	  	  	  
	  
Per	  ska	  gå	  igenom	  med	  Håkan	  hur	  det	  går	  till	  med	  ledningsrätt/ledningskoll.	  
	  
Håkan	  och	  Sara	  ska	  gå	  kursen	  via	  Fibernät	  Gotland	  som	  börjar	  nu	  i	  maj	  
	  

	  
Medlemmar	  
Gandarve	  161,	  ny	  medlem	  som	  flyttar	  in	  v20.	  	  
Myre	  byter	  ägare	  nu.	  	  
Busarve,	  Svea’s	  hus,	  får	  nya	  ägare.	  Ingen	  fiber	  finns	  framdragen	  dit.	  	  
Björkhage	  4	  kommer	  byta	  ägare.	  	  	  
	  
Ekonomi	  	  



Dalhem	  Fiber	  ekonomisk	  förening	   	  
	  
Tord	  ska	  ta	  fram	  närvaron	  för	  hela	  2015	  för	  underlag	  inför	  arvode	  till	  
styrelsemedlemmarna.	  I	  övrigt	  inget	  nytt	  att	  meddela.	  	  
	  
Övriga	  frågor	  
Hörsne	  fiberförening,	  vi	  återupptar	  kontakten	  med	  dem	  efter	  att	  vi	  gjort	  
utbetalningen	  i	  höst.	  	  
	  
UPS	  i	  telestationen,	  vi	  påbörjar	  det	  när	  fibern	  som	  kommer	  in	  i	  stationen	  också	  
får	  backupström.	  100	  tkr	  finns	  avsatt	  för	  det	  i	  framtiden.	  	  
	  
Fullt	  i	  stationen	  så	  att	  om	  vi	  får	  nya	  medlemmar	  så	  måste	  det	  beställas	  hos	  Telia.	  
	  
	  
Nästa	  möte	  
14/6	  ,18-‐1930	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Vid	  protokollet:	  	  
	  
	  
	  
Tord	  Berglund	  
	  
	  
	  
	  
Justeras:	  	  
	  
	  
	  
Sara	  Björebro	  	   Johanna	  Engelbrektsson	  
	  


