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Mötet hölls i Grälåsa den 26 juli 2015.

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.

Närvarande: Lars-Erik Enoksson, Bosse Carlsson, Johan Lindqvist, Kjell-Åke Lundberg,
Peter Andersson samt Camilla Björkman.

2. Val av mötesfunktionärer, föregående mötesprotokoll
Ordförande: Lars-Erik Enoksson
Sekreterare: Camilla Björkman
Justerare: Peter Andersson

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

3. Styrelsearbetet
Det diskuterades och beslutades att kontinuerligt jobba med att förbättra
styrelsearbetet. Vi jobbar med arbetsgrupper och är tydliga med vem som är ansvarig.
Avrapportering sker på följande styrelsemöten.

4. Bolagsverket
Vi väntar med denna punkt tills alla i styrelsen är kontaktade.

5. Byggnationen

a) Byggnation nuläge
Nu har SLLsemester, arbetet fortsätter igen den 3 augusti.

b) Byggmöte
Ett byggmöte med SLL har ägt rum. Nya maskiner tillkommer för att öka effektiviteten
(ej hastigheten). Byggmöten kommer att hållas var 2-3 vecka.

Vi har fått frågan om vi vill att SLL ska montera "boxen" inomhus. Beslut fattades om att
fastighetsägaren själv får ansvara för detta. Johan tar fram informationsbroschyr om hur
det går till.

c.e) Förhandsprojektering Tätorten och Dannike
En arbetsgrupp för tätorten bildades som tar fram förslag på sträckning av fibernätet i
tätorten. Projektering skall göras för 100% anslutning.
Johan och Peter tar fram förslag på sträckning av fibernätet i Dannike samt Boanäs.



d) Projektering helheten EltelfSLL
Frågan kvarstår.

t) Slangval
SLLkommer att få en prisökning på inköp av slang med 5%. Beslut togs om att fortsätta
med dimension 16/10.

g) Byggstart tätorten
Vi väntar på att projekteringen skall bli klar så vi har ett kostnadsförslag. Därefter kan vi
ange ett preliminärt startdatum.

h) Samråd Länsstyrelsen tillkommande och ändrade sträckor sjökabel
Johan kontaktar Länsstyrelsen angående ändrade sträckor av fibern.

i) Bygglov
Vi har fått besked om att bygglov inte behövs för strandskydd Simmesjö.

6. Medlemsfrågor
Vi har fått 7 st nya medlemmar sedan förra mötet.
Det finns inte längre någon anledning att ha ett alternativ "enbart medlem" utan beslut
togs om att detta alternativ tas bort.

7. Ekonomiska frågor
Då kassören saknades blev det översiktlig genomgång av balans- och resultatrapporten.
Vi har fått besked från Skatteverket att vi är momsredovisningsskyldiga.

8. Övriga frågor
Ett nyhets brev är färdigtryckt och kommer att delas ut i dagarna.

9. Nästa möte
Nästa möte äger rum på Ingsvallen den 16 augusti kl. 13.00.

10. Mötet avslutades
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Camilla Björkman

Peter Andersson



Att Göra Lista, möte 2015-07-26

IL:

K-Ä/CB/
BC/RA:

IL:

PA/IL:

IL:

IL:

Informationsbroschyr om boxens montering inomhus.

Arbetsgrupp för tätorten (även Dennis ingår). Projektering skall göras för
100% anslutning. Gruppen tar fram underlag för sträckning av fibernätet.

Kartunderlag för projektering av tätorten.

Projektering för sträckning av fibernätet i Darmike och Boanäs.

Kontakta Länsstyrelsen angående ändrade sträckor av fibern (sjökabel).

Ta bort alternativet "enbart medlem" på hemsidan.


