
 

VÄSKINDE 

FIBER 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde Väskinde Fiber ekonomiska förening torsdag 16 

februari 2023 hos Eva Pettersson. 

Närvarande: Eva Pettersson, Göran Karlsson, Jan Olof Olsson, Lars Söderlind, Magnus 

Sundqvist och Gidde Forslund (den sistnämnda adjungerade).   

§ 1 Sammanträdet öppnades av Eva Pettersson. 

§ 2 Eva Pettersson valdes till ordförande och Göran till sekreterare. 

§ 3 Föredragningslistan godkändes. 

§ 4 Föregående protokoll från styrelsemöte möte 29 december 2022 gicks igenom, 

godkändes och lades till handlingar. 

§ 5 Rapporter: 

a. Ekonomihantering. 

Telia betalar en näthyra till föreningen med 25 kr/månad för abonnemang 

enligt alternativ A (Bredband 1000/1000, TV lagom-paketet och 

bredbandstelefoni) samt 10 kr/mån för alternativ 2 (Bredband 1000/1000 och 

bredbandstelefoni) och 3 (öppen fiber). 

b. Nyanslutningar. 

28 nyanslutningar till nätet under 2022 plus (7 st klara januari 2023 och 6 

står i kö. 

c. Försålda fastigheter. 

Under året har 21 fastigheter bytt ägare. 

d. Utlämning av hårdvara. 

Ca 400 routrar och tv-boxar lämnades ut den 28 och 29 januari.  Kvar att 

lämna ut är 205 st. 

e. Övrigt. 

635 anslutningarna är fördelade: 550 huvudavtal med tjänst (kollektivt 

abonnemang) 76 flygelavtal med tjänst (kollektivt abonnemang) 7 vilande 

huvudavtal (utan tjänst) 2 vilande flygelavtal (utan tjänst). (samt de 3 

företagen).  

Val av nytt avtal från 1 feb 2023: De 623 aktiva abonnemangen är fördelade 

på Alternativ 1: 600 st, alternativ 2: 18 st och alternativ 3: 5 st 

Byte kan ske 1 feb varje år. 

 

§ 6  Beslut angående och inför årsstämma 

a. Datum 

 5 april kl 1900. (styrelsen samlas kl 1800. 

b. Förtäring  

 Kaffe och tårta. 

c. Plats 

 Bygdegården 

d. Förvaltningsberättelse, inkl resultat och balansrapport 

 Klart och underskrivet. 

e. Verksamhetsplan  

 Valberedningsfrågor - Inget. 

f. Övrigt - Inget. 
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§ 7 Nya avtalet – tillägg 

 

 De gamla TV- boxarna Motorola som Telia lovade skulle fungera kommer att 

sluta fungera vecka 17, när omläggningen sker av nytt system hos Telia. I 

gengäld kommer Telia att leverera en ny tv-box av märket ARRIS. Denna tv-

box kan hämtas i samband med årsmötet eller hemma hos Eva.  

 Obs! Gäller de som fortfarande använder den gamla motorolaboxen. 

 

§8 Övriga frågor. 

 Hårdvara och extra Tv-box delas ut vid årsmötet den 5 april. 

 

§9 Nästa möte är konstituerande styrelsemöte 5 april 2023 efter Föreningsmötet. 

Plats Väskinde bygdegård. 

 

§10 Ordföranden avslutade mötet. 

   

Väskinde 2023-02-16. 

 

 

 

Vid Protokollet    

Göran Karlsson    

Sekreterare     

   


