
Fröskog Fiber Ek Förening

Protokoll styrelsemöte 202A-09-29, möte nr L24

Dagens möte hålls via videolänk, vissa punkter kan flyttas fram till kommande styreisemöte.

Ordinarie styrelsemöte får bokas nära inpå. Vi passar på att hälsa ny styrelsemedlem Marie

Brunnegård välkommen och hoppas hon kommer trivas.

Närvarande: Roy Andreasson - Bengt Eriksson -Marie Brunnegård - Bengt - Åke Lövgren - Matts

DeBourge - Per-Arne Andreasson - Gustav Dalstrand

Val av Sekreterare. Roy Andreasson

Val av justerare för dagens protokoll. Bengt Eriksson

Ekonomi
1. Kassarapport.

Löpande konto 166 7L3,62kr
Sparkonto 724 279,95kr
Summa 890993,57kr

2. lnbetalningsprognos kommande veckor: 269 955kr
3. Ir'ISl fakturor, inkommande, BÅL?

Drift och förvaltning

1. GD/BE/John/NSl, Kartor ska uppdateras, inmätning av nya tillkommande sträckor samt
tidigare justeringar. Bokas in med NSl.

o Klart. Gustav bokar in NSI snarast
7. Två nyanslutningar. lnsats är fakturerad.

a. Avtal ska skrivas för slutfakturering.
o Bengt -Åke och Gustav ett avtal vardera

b. Tillkommande kostnader nyanslutningar Gobyn?
. gÅL kalkylerar - stämmer av med NSI tillsammans med GD

3. Har vi fått pris av NSI gällande nyanslutningar? BÅL kalkylerar.
4. Planerat driftunderhåll. Zitius migrerar till Telia.

a. lnkomrnit brev bifogat.
b. Ytterligare detaljer behövs. Telefonmöte bokas. BÅL/GD.

c. Kolla om grannförening har erfarenhet av migrering.
o Kollas under föregående punkt

d. lnformeramedlemmar.
5. KO avtal Zitius * Telia överlåtelse. Status.

6. Säkra FOS på landsbygsnätet från skadedjur. Boka in arbetsdag? inköp? Lista på att göra vid
FOS.

r Cement inköps av Bengt
. Dag för arbete: Söndag 11 oktober. Samling vid affären.

7. Fastighetsbyten, överlåtelseavtal.
a. Fröskogs viken. 3 fastigheter. 2 färdiga, 1 påbörjat.
b. Fröskogs stom. KLAR

c. Fengersfors 1st. gÅL fixar



d. Ytterligare fastigheter till salu.

e. Lägga ut avtal på hemsida samt information,
f. Digital signering? GD kollar upp, kostnad m.m.

8. Telia kollektivavtal utökat. ll tillkommande, 2st ut.

Markägaravtal (Punkter föreslås tas till nästa styrelsemöte)
1.. Påfyllnad register landsbygdsområde återstår, GD.

2. Nya avtal
a. Karsbyn 1st (2st???)

b. 3st Slussen Ånimskog
c. 4st(?)avtal Eurosand, ny ledning.
d. 1st Fengersfors kvarstår för inskrivning.
e. Gobyn nyanslutning.
f. Nytt inskrivnings tillfälle.

Mark

Årsmöte
1. Protokoll färdiga och justerade? SÅL ska signera. Hämtas av GD hos Roy

2. Ändringar bolagsverket GD ändrar Erik ut - Marie in
3. Ändringar hemsida KLART

Övriga frågor
1. Webbhotell. Förslag på att stå värd för bygdeportal gemensamt med FFUR.

o ldeella föreningar i Fröskog/Fengersfors kan flytta in på "hotellet" om så önskas.

a. Kostnader.
r FFEF står för kostnaden av webhotellet. lngen administrationsavgift kommer att tas ut.

2. Medlem i FFUR. Faktura på medlemsavgift. Klart. BÅL har betalt medlemsavgiften.
3. lnkommit förfrågan om sponsring. Bifogat. Beviijades av mötet
4. Övriga frågor.
5. Nästa styrelsemöte.

Tisdag 27 /10 kl. 19:00 hos Bengt-Åke

Fröskog 2A-10-L1.

justera Bengt Eriksson


