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Närvarande: Gustav Dalstrand - Bengt Eriksson - Bengt-Åke Lövgren - Mats DeBourgh - Per-Arne

Andreasson - Roy Andreasson

Val av Sekreterare. Valdes Roy Andreasson

Val av justerare för dagens protokoll. Valdes Bengt Eriksson

Ekonomi
1. Kassarapport.

e Gavs av GD

2. Eventuellt förslag om besparingar till årsmötet, Diskussion.
o Diskussion - överkapitalisering inte bra - fråga årsmötet hur vi hanterar sparkapitalet

på sikt. Styrelsen funderar vidare.

3. Förfallna fakturor ut-

4, Ekonomisystem byte.
a. Byte skett, kan dra ner på paket.
o Vi drar ner paketet

b. E-faktura funktion åter på plats, anmälningar kommer in.
i. Förslag på att senare kunna hjälpa vissa medlemmar att sätta upp

autobetalning på e-faktura för att bespara föreningen administration
o Förslaget godtogs.

c. Nya rutiner arbetas in. Administration framöver
o Mer uppdrag ska föras över till Företagstjänst.

d. Revisorer har tackat ja till digital bokföring 2022.

e. Efter bokslut är färdigt kan vi säga upp nuvarande Speedledger bokföring.
o Förslaget godtogs.

5. Vi saknar åter ett revisorsuppdrag, diskussion.
o Vi söker vidare.

5. Domänkostnader, SLL certifikat, föreningar som hyr plats på vår webb.
o Organisationsnummer och faktureringsadresser aktuella föreningar till Gustav

Drift och förvaltning

L. E-mail G-drive system, byta till Office365. införande.
o lnförande pågår. Eventuell kurs i Office senare

2. Telia kollektivavtal Lägga till / ta bort abonnenter



3. Överlåtelseavtal -4 st

Nyanslutningar kam pan j 2O2l
1,. Statusuppdatering nyanslutningar.

a. Arbete påbörjat, var står dom nu.
o Ca 50% klart.

b. lnsats del l-. Har fakturerats.

2. Markavtal, statusuppdatering.
o Pågår

3. Avtal NSl.

o Prisjusteringutförd.
. gÅt kontaktar NSI för godkännande

övriga frågor
1. Kopparstation Fröskog lägger ner 2023-03-31.

a. Vad gör vi?
o Gustav får kontakt på Scanova. Vi ska eftersträva redundans i matningen till vårt

fibernät.
o Blänkare i PD om nedläggningen av kopparnätet 2023 och info om fiberföreningens

10-årsjubileum. FFEF tar emot nya intresseanmälan för fiberanslutning. GD.

2. Årsmöte 2022.
o 24 maj prel. 18:00

3. Övriga frågor

4. Nästa styrelsemöte.
o Tis 19 april kl 19:00

Andreasson Justeras BengtEriksson


