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Närvarande: Roy Andreasson (RA), Gustav Dalstrand (GD), Per Arne Andreasson (PAA),

Bengt Eriksson (BE)- Bengt Åke Lövgren gÅt) - wtatts DeBourgh (MdB)

Val av justerare för dagens protokoll. Bengt Eriksson

Ekonomi
1. Kassarapport.

o Gustov gav kossorapport
2. Förfallna fakturor ut.
o 1st
3. Årsfaktura
o Årsfaktura erbjuds till de som enbart har driftavgift. I övrigt invänta nytt avtal med telia

1. Markägaravtal Fengersfors Ledning, ska scannas, återstår. Gustav
a) Excel register originalfil mejlas till Gustav, läggs upp i dokumentation ihop med scannade

avtal. Utgående avtal förses med digital förvarning i ny kolumn. Gustav kallar för
eventuellt möte om detta.

2. Nya avtal
a) Karsbyn 1st.
. Är nya kartor klara på lantmäteriet? BÅL/BE/MdB
b) 3st Slussen Ånimskog
o Dalslands Kanal återstår avseende signering.
c) 4st (?)avtal Eurosand, ny ledning.
o 2 st signerade, 2st återstår.

Byggnation landsbygd, kvarstående punkter.
t. Kvarvarande återställningar, Zsl.Återstår

Drift och förvaltning
1". Drift & Underhåll

a. Statusrapport ner:tid och störningar.
o Ost

b. Ledningskollen status.
o 0st

2. FOS översyn, lmplementering av QR koder. Dokumentation.
a. Tillvägagångssätt.

. Översyn görs till våren
b. Åtgärdslista med kvittenslista FOS.

o Skickad av BE till GD. Skickas igen.

c. Fengersfors
o Klart

3. Telia gruppanslutning. Diskussion förs om omförhandling av avtal.
. a. BÅL/GD Redovisar inkommen offert.

b. Beslut av styrelsen samt plan på hur vi går vidare med detta.
. Vi tecknar ett nytt avtal med Telia. Mejl om detta skickas till medlemmar BÅL /GD
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c. Besök av ny kontaktperson Emmelie, måndag t2/7L kl 14:00 hos BÅt.

Löpande styrelsefrågor
t. Efteranslutningar.

t.L. Knarrbynsjökabel.
o Klar och betald

b) Dyrare sjökabel.
. gÅt kontaktar Pontus Karlsson angående detta.

c) Möte med SÅRg, 27 /9, redovisning av BÅL/GD.
o Sammankoppling av nät diskuterades. Avtal sjökabel, förfrågan på underlag

dokumentation, svartfiber kyrkan kan bli intressant.
L.2. EurosandBergtäckt.

a) .Statusrapport.
o Ny tryckning under väg behövdes inte. Slangläggning klar förutom området vid

Eurosand. Arbete med fiber återstår. Tom kabeltrumma kvar iskogen. NSI

kontaktas av gÅ1.

1.3. Förfrågan Humletorp. Priskalkyl BÅ1.

. Prisuppgift påskyndas. gÅt

2. Fastighet, ägarbyte.
o 1st Fengersfors

övriga frågor
1. Övriga frågor.

o Google Drive ska aktiveras för föreningen
2. Nästa styrelsemöte.

o SÅL återkommer om lämpligt datum.
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Sekreterare

Bengt Eriksson

justerare


