
Fröskog Fiber Ek Förening
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Närvarande: Roy Andreasson (RA), Gustav Dalstrand (GD), Per Arne Andreasson (PAA),

Bengt Eriksson (BE)- Bengt Ake Lövgren nAl; - tvtatts DeBourgh (MdB)

Val av justerare för dagens protokoll. Bengt Eriksson

Ekonomi
1,. Kassara pport.

o Gustav redogjorde
Förfallna fakturor ut. 2st
o Påminnelserutskickade

Markägaravtal
1.. Markägaravtal Fengersfors Ledning, scannat. Register klart.

o Per Arne ställer in pärmen i Fengersforsnoden efter mindre komplettering
2. Påfyllnad register landsbygdsområde återstår.

o Register färdigställs. GD.

3. Nya avtal
a) Karsbyn Lst

o Awaktar. Gustav kollar med NSl.

b) 3st Slussen Ånimskog
o Kanalbolaget kontaktas om påskrifter. gÅL

c) 5st avtal Eurosand, ny ledning.
o Hanteras vidare. BÅL

d) Lst Fengersfors kvarstår för inskrivning.
e) Ny inskrivnings tillfälle.

o När resterande avtal (10 avtal) är klara skickas för inskrivning.

Drift och förvaltning
L. Drift & Underhåll

a. Statusrapport nertid och störningar.
o lnga generella störningar
o Routerproblem (åtgardade) för ett mindre antal abonnenter.
b. Ledningskollenstatus.
o 0st.

2. lncident överkörd brunn, kommunnät.
a. Beslut om åtgärd.
. Åtgärdat.
b. Kostnader.
o FFEF betalar självrisken för personen som körde över brunnen. 13 250:- inkl. moms

c. Framtida åtgärder.
o Märkpinnar märkta OPTO finns i Fröskogsnoden. Köpta från NSl. Sätts upp direkt i

anslutning till brunnarna under våren.
3. FOS översyn, lmplementering av QR koder. Dokumentation.{Vi§sn§s \!§l e§te r §rsmii\s}
, a. Tillvägagångssätt. §\,ri§sr:Ss Li§l sitqr i\s"srs*I*)

b. Åtgärdslista med kvittenslista FOS. {\§ilss$* ti§l *§sr §\rs*rrir*}
4. Telia gruppanslutning. omförhandling av avtal.

2.
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o Kla rt
a. Byte av routrar.
o Vi ska få nya routrar - Kollas först att dessa fungerar ihop med Zitius - nätet.

5. Större användning av föreningens Gmail / Gdrive? Diskussion kring detta.
o Styrelsemedlemmar läggs in på gemensamt konto på Google Drive efter hand

6. Strömmen sluss svetsad.

Löpande styrelsefrågor
1. Efteranslutningar.

1,.1,. EurosandBergtäckt.
a) Statusrapport.

o Faktura betald av Eurosand.
o Anslutningsavtal nästa steg.
o Kabeltrumma tas bort.

1.2. FörfråganHumletorp.
a) Statusrapport

o Ej aktuellt i nuläget.

BÅL - GD.

BE

2. Fastighet, ägarbyte.
2.L. 1St Fengersfors.

o Kvarstår.
2.2. 1St Fröskog.

o Kommer inom de närmsta veckorna.
2.3. 1 st Sandbol.

o Blanketter för ägarbyte och info om medlemsansökan. Matts tar hand om detta

Årsmöte 2019
1. Förslag på datum

o Torsdag 23/5-L9, kl: 18:30.
2. Skiss på återbetalning av insats. Förslag. Vad tycker styrelsemedlemmar?

r Ett förslag att framläggas på årsmötet tas fram. BÅL-GD

3. Bokslut.
o 5 veckor innan årsmöte till revisorerna.

4. Underrättelse av valberedning m,m.
o Lokal kollas GD

övriga frågor
1.. Övriga frågor.

2. Nästa styrelsemöte.
e Tors 4/4, k1.19:00 hos Per-Arne

Andrea ngt
ekrete justerar-e
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