
Protokoll från styrelsemöte i Lagmansholm-Holsfiber 
ekonomisk förening 

Datum: 2017-06-15. Närvarande: Anne-Marie C, Joel L Per_Arne D (per telefon) och Tore N 
ordf. 

1. Mötets öppnande
Ordf. öppnade mötet

2. Val av justeringsman
Anne-Marie C valdes att justera dagens protokoll

3. Allmän info om medlemsläget och arbetsläget
I dagsläget har föreningen 234 anslutna mantalsskrivna hushåll
Bidragsvillkoren har en undre gräns för anslutningar: 76% av 300=228 hushåll, 
därunder riskeras bigragsreducering!

Relacom är färdigblåst och kommer att vara klara med sitt åtagande före semestern.
Avstämning av blåsta längder har ännu inte kunnat göras.
Bytet från 192f till 288f på Linje 5 från Nod till Starks Flis är ännu inte prissatt av 
Relacom. Bytet är orsakat av fler medlemmar och större fiberreserver (24f)

Oklart om markskiva skall monteras av Relacom eller ej i fiberskåp!

Net at Onces (NAO) erbjudande är utlagt på hemsidan. Svar från medlemmarna 
kommer att begäras senast 26 juni (efter midsommar). Bindningstiden (60 månader) 
för tjänsteköpet skall tydligt framgå. Medlemmen/fastighetsägaren har 
betalningsansvar för nätavgiften f.n.100 kr inkl moms per anslutning/mån och för 
upphandlade gruppavtalstjänster till alla anslutningar. ”Kick back” från NAO behålles 
av föreningen. För tjänster utöver upphandlade gruppavtalstjänster ansvarar 
hyresgästen el motsv. (vid fler än en anslutning).

NAO har ännu inte levererat kontrakt för underskrift. Styrelsen beslutar att uppdra till 
AMC och TN att underteckna kontraktet.

Anläggningens ansvarsgräns är skarvboxen på sockel/fasad Allt efter skarvboxen 
(invändigt i huset) är fastighetsägarens ansvar. Anläggningen från nod till skarvboxen 
är föreningens ansvar.

Nytt regbevis från Bolagsverket har ännu inte erhållits. Påminnelse och frågor är 
avsända till NAO med tanke på leveranstider.
Svar har kommit från NAO idag kl 15.30: Ouadracom kan anlitas som KO men blir då
en parallell KO till NAO. Föreningen sänder över en sammanställning på tjänsteköp 
efter midsommar. En medlemsförteckning med uppgift om vilande abonnemang sänds 
omgående till NAO. NAO har ca 3 - 4 veckors lev tid på sin utrustning!



4. Fiberekonomi har lämnat offert på ekonomihanteringen i driftsskedet.
Årskostnaden i offerten är uppskattad till ca 15,50 kr/mån och medlem + m. Det 
tillkommer ca 1,50 för bank- och skattekontoavstämningar som sannolikt kommer att 
göras. Göran Elfving Fiberekonomi var med på förra styrelsemötet och presenterade 
upplägg och lämnad offert. AMC och TN har därefter träffat G E för särskild 
genomgång 

Beslut: Uppdragsavtal tecknas med Fiberekonomi om ekonomihantering i föreningens 
driftsskede och det uppdras till AMC och TN att teckna avtalet.

Påminnelser om obetalda medlemsfakturor är avsända så att vi kan överlämna ett om 
möjligt ”rent bord” till Fiberekonomi.

5. Övriga frågor
Senareläggning av slutdatum för projektet kommer att begäras hos JV av ordf. Nytt 
datum är 2019-07-01.
Föreningen har erhållit kommunal borgen till 2019-07-01.
Föreningen är registrerad www.ledningskollen.se
Nästa styrelsemöte planeras till första hälften av augusti 2017.

6. Mötets avslutning
Då inga ytterligare ärenden fanns att behandla avslutade ordf. styrelsemötet

Justering

……………………………………….. ……………………………….
Anne-Marie Carlander Tore Norén

http://www.ledningskollen.se/

