
Mötesdag, tid och plats Vem

Söndag 2019-09-29
klockan 19.00 i Sockenstugan Fjällsta
Deltagare Kopiemottagare

Torbjörn Näslund, Ingegerd Näslund, ,Elisabeth 
Hansson,  Mats Rihne  Magnus Kristoffersson, Stig 
Sundin,Sven-Åke Wik, Maria Laxbäck, Björn Ödlund
Rickard Nilsson

Joakim Kålen, Lennart Berggren
 

1 Mötets öppnande 
Ordförande Torbjörn Näslund hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  

2 Val av justerare 
Styrelsen utsåg Mats Rihne  att justera protokollet.
 
3 Uppdatering av läget.
Inga problem har noterats när det gäller nätfunktionen. Trots upprepade påminnelser 
har Johan Wikström  fortfarande inte åtgärdat  fiber slangen vid bron Sörviken-
Tjärnsved. Elisabeth kommer att fortsätta kontakta Johan .

4 Ekonomisk rapport.
Joakim lämnade en ekonomisk rapport via mail.Vi har fortsatt en god ekonomi och rörelserna i
ekonomin är minimal. Vi ökar årligen på vårt sparkonto då vi tar ut en liten administrativ del från våra
medlemmar. Telia och Veronika B samt skatteverket är de som får lite av våra pengar ibland. För 
Veronikas del är det uteslutande momsredovisningen och årsbokslutet som genererar fakturor, dock 
inga stora pengar i sammanhanget. Styrelsen kan  konstatera att Svea finans  funkar ypperligt. 
Kassören har en kontaktperson hos dem som jag får lite frågor från och då främst rörande sådant 
som kommer in till dem från våra medlemmar, ofta i samband med byten av fastigheter.
Saldot på affärskontot och sparkontot är totalt ca 1.400.000 kronor.

5 Nytillkommande  abonnemang
Torbjörn har gjort en sammanställning på personer som eventuellt har intresse att 
ansluta sig till nätet. Listan har  mailats till Lennart .  På hemsidan kommer det att finnas
information var man vänder sig om man är intresserad av ansluta sig  till nätet.

6 Förlängning av kollektivavtalet
Lennart var  inte med på styrelsemötet men har lämnat följande  information.
När det gäller förlängning av kollektivavtalen med Telia har Erik sammanställt en ”FAQ-lista”, som 
bifogas, rörande de nya avtalen som resp. förening själva skall teckna. 
1 De gamla tillbehören, är de kompatibla med nya routern?
Svar fråga 1:
Alla får en ny digitalbox.  De gamla digitalboxarna skall fungera även mot nya routern. 
Däremot ansvarar inte Telia för de gamla boxarna om de går sönder.
 Jag är lite osäker när det gäller den trådlösa utrustningen huruvida den fungerar mot den 
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nya routern. Det finns flera modeller. Skall undersöka detta. Rent formellt är det så att all 
utrustning som vi delar ut till våra kunder. enligt avtal för perioden, är föreningens egendom 
och Telia ansvarar för att den fungerar. Det gäller inte för utrustning som kunderna själva 
köper.
2 Kvalitetskrav: service underhåll på nät vid fel, "Skanova" eller förening? (sid 12 i avtalet)
Svar fråga 2:
 I och med att ”Skanova” tagit över driften, enligt arrendeavtal, ansvarar de för drift och 
underhåll. Det är detta de får betalt av Telia för.
3 Nya routrar installation, önskvärt att inloggningsuppgifter och information om hur det 
går till går ut per brev då flera inte har mail eller tillgång till "mina sidor" på Telia.
Svar fråga 3:
 Jag skall begära att vi får en fyllig instruktion om installationen av den nya utrustningen. Vi 
kan även kolla med Telebutiken vad de kan bistå med. 
4 Säger Telia upp avtalet? (6mån)
Svar fråga 4:
 Vi har pratat om avtalen och i praktiken så rullar det på till dess att vi skrivit nytt.
Det står inskrivet i det nya avtalet att det gamla upphör att gälla i och med att vi tecknat ett 
nytt.
5 Kostnaden för att flytta mellan avtalen? (Öppen fiber-kollektiva)
Svar fråga 5:
Enligt nya avtalet gäller en gång per kvartal (2 ggr/år enl. gamla). Om vi lämnar in en 
samfälld lista kostar hela listan 3 000:-.
Enstaka ärenden har vi tidigare inte behövt betala för. Samma policy kommer att tillämpas 
även fortsättningsvis enligt Hanna Oja. Skall försöka att få det bekräftat i ett mail från henne.
6. Vi skall teckna nya avtal med våra kunder. Antalet kollektiva eller öppenfiber kan 
ändras. I avtalsförslaget står inskrivet exakta antalet för varje kategori. Hur hanterar vi 
det?
Svar fråga 6:
Vi behöver en bekräftelse på att det exakta antalet får vara flexibelt under den övergångstid 
det tar för oss att teckna nya avtal med våra kunde.
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7 Hemsidan
    Björn kommer att redigera hemsida så den blir aktuell.

8 Styrelsen  beslutade att förlägga nästa styrelsemöte till Sundsjö Sockenstuga torsdag 
den 19 mars 2020  klockan 19.00.  Rickard bjuder på fika.
Årsmötet planeras till torsdag den 23 april 2020 klockan 19.00 i  Sundsjö Sockenstuga.

Vid pennan Justerare

Elisabeth Hansson
 

Mats Rihne
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