1(3)

Engelnet Ekonomisk Forening
Arsstamma 2016-06-19 i Sockenstugan, Vastervala

Forutsattningar
39 medlemmar narvarade. Alia antecknades vid ingangen.

Protokoll
§1.

Formalia
a. Till ordforande for motet valdes Kurt Ericsson och till sekreterare Hans Philip
b. Till att justera protokollet valdes Jan-Gunnar Berggren och Olle Olsson
c. Som rostlangd godkandes narvarolistan

§2.
§3.
§4.
§5.

Det utsanda fbrslaget till dagordning godkandes
Rolf Skoglund redogjorde for projektets status. En hel del fragor stalldes och fick svar. En
sammanfattning av redogorelsen visas i bilaga.
Arsredovisning och revisionsrapport hade sants ut med kallelsen och presenterades nu av
ordforanden och revisorn Rune Widen. Bada godkandes.
Beslut
a. Ekonomirapporten godkandes och det beslutades att arets resultat skall overforas i ny
rakning.
b. Arsmotet beslutade att beviija styrelsen ansvarsfrihet.
c. Beslutades att inget arvode skall utga till styrelsen
d. Beslutades att medlemsavgiften fortsatt skall vara 0 kronor.

§6. Val
a. Beslutades om omval av styrelseledambterna Kurt Ericsson, Sebastian Ericsson och
Rolf Skoglund
b. Valdes Kurt Ericsson till ordforande
c. Valdes Rune Widen till revisor och Jbrgen Frbjd till revisorssuppleant
d. Valdes Lena Carsall och Hans Philip till valberedning. Hans Philip sammankallande.
§7. Ovriga inkomna arenden
Inga arenden var anmalda i fbrvag.
Rekrytering:
Statusredogorelsen i paragraf 3 inspirerade till en diskussion om hur man kunde tankas skaffa
fler medlemmar. Idag finns intresse fbr 252 anslutningar, men det finns fortfarande mbjiighet
att ta med fler. Siffran 20 namndes som bnskvart antal.
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Beslutades att styrelsen skall sanda ut en medlemslista till alia medlemmar, och att var och en
sedan bearbetar bekanta och grannar som inte redan ar med. Ju fler, desto battre ekonomi!
Arbetsfbrdelning:
Lars Hansson, Mats Hoimstrom, Magnus Gauffin, Anna-Greta Leijon och Rolf Skoglund utgor
upphandlingsgrupp.
Gerd Seidel, Jan-Gunnar Berggren, Olle Olsson, Sten-Rune Andersson, Jan Gravningsbraten och
Lars Lilja arbetar med markavtal
Anita Stenholm Lilja och Jan-Gunnar Berggren tar fram en Facebook sida for foreningen
Vastervala 2016-06-19

Hans Philip
Sekreterare

Ordforande

Justeringsman

Justeringsman
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Bilaga till arsmotesprotokoll 2016
Sammanfattning av projektets lage.
I nulaget finns intresse for 231 forsta-anslutningar och 21 extra d:o
Precis som med koppartraden, skall en ledning ga fran telestationen till varje enskild anslutning. Av
sakerhetsskal lagger man tva. Nar man betraktar natet utifran den enskilda fastigheten och in mot
stationen, sa laggs allt fler fibrer i allt grovre kablar. I alia dessa knutpunkter laggs alltid flera extra
fibrer. Om nagon vill ansluta i efterhand, blir den fastighetsagaren tvungen att bekosta hela
installationen fran den narmaste sadan knutpunkt som har lediga fibrer. Inga mojiigheter till bidrag
finns da.
Fibernatsbranschen praglas just nu av overbelastning, vilket innebar att det har varit svart att finna
en bra leverantor av gravtjansterna. Nu har man emellertid en sadan, med forhoppningar om
avtalsteckning innan sommarsemestrarna.
Foreningen kommer att teckna avtal med en kommunikationsoperator, eventuellt Zitius.
Medlemmarnas val av tjansteleverantor beror av vilka sadana som kommunikationsoperatoren har
samarbete med.
Markagarna skall vara delaktiga i planeringen av kabeldragning pa deras mark. Pa tomtmark kan
forlaggningsdjupet vara ca 40 cm minst, pa andra stallen djupare. Inne i byggnad installeras
anslutningsboxen hogst 5 m fran intaget och hbgst 1 m fran elanslutning. Fastighetsagaren ansvarar
fbr att detta ar mbjiigt.

