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Fröskog Fiber Ek Förening

Protokoll styrelsemöte 2018-03-07, möte nr 1-0L

Närvarande: Per-Arne Andreasson
Gustav Dahlstrand
Bengt-Eriksson
Bengt-Åke Löfgren

Val av Sekreterare: B-Å löfgren

Val av iusterare för dagens protokoll: Bengt Eriksson

Genomgång protokoll 99, 100.

Ekonomi
1. Kassarapport. Den ekonomiska stöllningen ör god.
2. Ränta sparkonto 2017. (GD) redovisode rönteintökter för vån bonkkonto.
3, Resterande inbetalningar. För nörvarande ör det ingen som restor med betolning.
4. Översikt kontoplan, ej klar.

Byggnation Fengersfors. kvarstående punkter.
7. Markägaravtal Ledning, inskrivning. Klort för inskrivning (PA) handlägger med hjölp av (BE)

och (RA). (GD) skannor in olla avtal.
2. Besiktning av nät, resultat. Dokumentation och pärmar erhålles NSl. NS/ hor inte liimnat

kom plett dokumentation.

Byggnation landsbygd, kvarstående punkter.
t. Markägaravtal Ledning, inskrivning.

a) Hur många återstår av de vi kan skicka in? Ktort.
b) Nya ledningar som tillkommit, nya avtal, vilka? 5 st. nya + 7 st. skall skickas in, {BE)

hondlägger.
2. Hyravtal kommun. vidr överens med kommunen om avtolets utformning. (BÅt)

sammanställer alla bilogor och skickar till (GD). (GD) undertecknar och överlämnor till
kom m u nen för u n de rskrift.

3. Kvarvarande återställningar. Åke Fredriksson i Spötthutt, (BE) och @ÅU hanterar detta nör
tjölen gått ur morken. PÅ1, återstättning itrödgård, (GD) honteror detta.

Drift och förvaltning
1. Drift & Underhåll

a. Statusrapport nertid och störninga r. lngen nertid att ropportero.
b. Ledningskollen status. lngo örenden anmöldo.

2. Serviceavtal NSl, uppdatering. @ÅU kantaktor Carl, NSl, för uppdatering ov avtalet det skatl
även omfatta kommunens nöt.

3. FOS översyn, Implementering av QR koder. Dokumentation. Vilar tit! våren -78.
a. Uppdaterad FOS lista, kolla att NSI har bytt i sin dokumentation. Vilar tiltvören -78.
b. Tillvägagångssätt FOS, KB, B. Vilar tifi våren -lg.
c. Märkning av B? Vilar till våren -lB.
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4. Telia avtal. Det tir för sent dtt sögo upp avtalet för den göllande treårsperioden, det göller för
ytterligare ett år. Vi bör söga upp avtalet i god tid och begöra omförhondling. Vi bör kröva
uppdotering ov hårdvaro i nytt ovtol samt om möjligt böttre villkor.

löpande styrelsefrågor
1. Efteranslutningar.

L.L. lnmätning och nya markavtal. (GD) kallar med Mognus, NSl.
7.2. Knarrbyn sjökabel. @Åt) kontaktar NSl, (JA) angående kabelbestötlning och tid för

liiggning. Edsleskog FF ordnar med morkavtol.
1.3. Eurosand bergtäkt. Vi tar förnyod kontakt och kollar om det fortfarande ör oktuellt.
L.4. Vi skoll ordno markavtolför anslutning av sjökabelvid slussen, Ärran,

2. Årsmöte. Preliminört 2018-05-24 kt. 78:30.
3. Byte av ägare, insatser. Allan Erikssons Fostighet Lövnös, (BÅL) kontaktar ny ögare samt

Allons Gode Mon.

övriga frågor
L. Övriga frågor.

1.L. Vi bestöller 700 st. varselvöstor med Fröskog Fiber tryck. Desso delar vi ut på årsmötet.
1.2. Diskuterodes om vi skall ha ett avtal en servicetekniker som medlemmorna kan anlita för

arbeten i den egna bostaden.
7.3. Föreningen deltar i gruppen "Hållbaro platser" för Fröskog Fengersfors.

2. Nästa styrelsemöte. 2078-04-70 kl. 1g:00 hos mots debourge.
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