Protokoll för Likenäs-Amnerud fiber, ekonomisk förening.
160522
Lokal: konferensrummet på VC.
Närvarande: Dag Nyström, Maria Tillberg, Roger Adolfsson, Torbjörn Johansson, Tommy Kont och
Tryggve Lindström.
Frånvarande. Birgitta Karstensson.
Adjungerande: Jan Edbom, Per Jansson och Maja Bönström.
1. Ordf. Dag hälsar alla välkomna.
2. Tryggve väljs till att justera dagens protokoll.
3. Genomgång av föregående konstituerande möte.
Styrelsen väljer idag Tryggve Lindström till vice ordförande i styrelsen.
3. Avtalet
Avtalet gås igenom och diskuteras.
Vilken är den lägsta möjliga kostnaden?
Vi har i vårt Fiberområde, 471 personer som är fastboende i 263 hushåll och det finns 119 "arbetsställen"
företag, skogsägare mm). Av de fastboende bör Fiberföreningen få med 85% anslutning (minimum
75,1%) för att bli beviljade fullt bidrag.
Vårt utgångsläge är att varje anslutning kommer att kosta max 15.000kr, utifrån den information som finns
tillgänglig idag. Troligen tillkommer det nätföretaget som köper föreningens fibernät (t ex Scanova) att
betala en anslutningsavgift. Idag är den 9000kr/anslutning och 4200kr/per förberedd outnyttjad anslutning.
(Kanske måste dock 50% av detta återbetalas till Länsstyrelsen).
(=

a) Avtalen ska skrivas i två exemplar, ett till föreningen och ett till fastighetsägaren. Sista sidan ska skrivas
under, alla sidor ska signeras. Alla delägare måste skriva under.
Vid mer än 2 fastighetsägare, ska bilaga med fler kontraktstecknare, bifogas. (Det måste antecknas längst
ner på sista sidan att "bilaga finns").
b) Fastighetsägaren måste skriva under avtal om "Solidarisk Borgen". Det medför att Torsby kommun lånar
ut ett "bidragsförskottet" tills allt är klart och tills EU-bidraget betalas ut från länsstyrelsen.
c) Om det behövs fullmakt för den som tecknar avtal för fastigheten, ska fullmakten bifogas.
d) Fastighetsägaren måste skriva på en extra blankett med namn, personnummer, adress, telefonnummer,
mobilnummer, mailadress (endast om mailen används), och clearing- och bankkontonummer (Dag ordnar
blanketten).
( - e) Litet längre fram i processen ska fastighetsägaren/markägaren rita in på en karta var man önskar att
den tilltänkta ledningen ska gå.)
4. Registrering i Reff.
Alla som kan teckna avtal har administrations-inloggning i Reff.
- Logga in i Reff. Följ länken till Likenäs Amnerud fiberförening.
(för inloggning: ring Roger A. eller maila: roger.056440372@telia.com )
Den som tecknar kontrakt för föreningen går också in i Reff och registrerar fastighetsägarens uppgifter i
Reff-systemet.
5. Hemsidan
Styrelsen ger Per i uppdrag att färdigställa ny hemsida i Reff.
Det ska skriva in en hänvisning på gamla hemsidan till ny hemsida i Reff.

På hemsidan ska det finnas: PM för ifyllande av avtal, Avtalet, Avtal "Solidarisk Borgen", Fullmakt, bilaga
vid fler än 2 fastighetsägare och Blankett med personuppgifter.
6. Teckna avtal
Styrelsen beslutar att utöver styrelsen så får följande personer teckna avtal för fiberföreningen:
Jan Edbom, Per Jansson, Eva Nordkvist och Maja Bönström.
7. Områdesindelning
Torbjörn: Uggenäs
Per: söder om Uggenäs söder ut till Likanå.
Jan: Likanå till Liká.
Maja: Likemon
Birgitta: Hea
Tryggve: från Jante till Amnerudsgränsen (Bengta/Bror L)
Tommy: Från Amnerudsgränsen ner till Backa Ordenshus.
Maria/Eva från Brusbacken söder ut till Femtá.
8. Medlemmar
I dagsläget har vi 66 fast boende medlemmar, 18 fritidhusägare och 8 företag, i vår Fiberförening.
9. Uppgifter till ordförande
- Dag ordnar fram uppdaterad fastighetslista
- blankett för registrering av personuppgifter, adress mm.
- Skriftligt avtal med kommunen avseende "Solidarisk borgens-avtal med styrelsen".
- Dag uppdaterar informationen på hemsidan.
Styrelsen ger Dag uppdraget att göra upphandling om "detaljprojektering".
10. Nästa möte.
Blir i slutet av juni. Dag kallar.
Backa 160522
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