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Styrelsemöte i Västra Ämterviks Norra Fiber Förening

Tid 2012-05-02

Plats Hos Georg och Margaretha

Närvarande Fredrik Lindvall, Margaretha Runvik 
 Wickberg, Georg Wickberg, Monica 
 Magnusson, Ingela Åslund

1. Mötets öppnande                                                                   
    Fredrik hälsade välkommen                                   
2. Val av sekreterare
    Ingela
3. Godkännande av dagordningen
    Lades till övrigt, punkt om inbjudan till invigning i Ransbysätter
    Förslagen dagordning godkändes
4. Val av justerare
    Monica
5. Föregående mötesprotokoll (x2)
    Två protokoll gicks igenom och godkändes
6. Rapport från kontakt med Infratek
    Infratek börjar gräva ner elkabel  i Folkesgården om ca.  1-2 veckor. Arbetet 
förväntas ta 1-1½ 
    Månad.
7. Sammanläggning med Fortum i Folkesgården
    Styrelsen beslöt att föreningen inte ska lägga ner rör samtidigt som Fortum 
gräver ner elkabel.
    Detta pga. För få medlemmar i föreningen, och inget beslut är taget på att fiber 
ska läggas ner.
    För kort om tid att praktiskt organisera projektet
    Ska ändå undersöka om möjligheten finns att få gå med vid vissa strategiska 
övergångar, som
    Bäckar och vägar.
8. Kanalisation, rapport från kontakt med Rejlers
    Ny kontaktperson på Rejlers, Thomas Stål. Möte den 9 maj kl. 13.00 i Karlstad
    Georg fick till uppgift att kalla samman en grupp, som åker på mötet tillsammans 
med Fredrik.
9. Fastighetslistan- Markavtal
    En genomgång gjordes av antalet bebodda fastigheter i vårt område. Georg och 
Margaretha 
    Sammanställer listan.
    Styrelsen föreslog att ansvariga i resp. arbetsgrupper ser till att markavtalen 
skrivs.
    Blankett för markavtal läggs ut på hemsidan.
10. Hemsidan, feedback/förslag
     MVG ,snygg hemsida, lätt att förstå och navigera sig fram i.
11. Status på bidragsansökan
    Projektplan är ej klar, blanketterna är påbörjade.



12. Kontrakt
    Anslutningsavtalens utseende och innehåll förs över att diskutera vid nästa 
möte
13. Övrigt
    Inbjudan har kommit att närvara vid invigningen av fibern i Ransbysätter, 16 maj 
kl. 13.30     
    It och energiminister Anna-Karin Hatt inviger.
14. Mötet avslutades
    Nästa möte 14 maj kl. 19,00 hos Fredrik

Vid Protokollet  Ingela Åslund Justerare  Monica Magnusson

___________________________                                            _________________________

    



  

                                                                                                                                                                                                                                                                              

   

                                                                 

                             



                                                                                                      
   


