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Protokoll styrelsemöte Skogsbo Fiber Ekonomisk förening 15 december 2016 
 
Närvarande: Tomas Svedberg, Lasse Eriksson, Kent Ahlenius, Helena Lundvik, 
Magnus Engholm 
Inte närvarande, Fredrik Spennare, Stefan Olivesten 
 

1. Mötets öppnande 
Tomas öppnade mötet med att hälsa alla välkomna.   
  

2. Genomgång av föregående mötesprotokoll 
Inga invändningar mot protokollet och beslut togs att lägga det till handlingarna. 
 

3. Rapporter 
 
Nuläget i föreningen:  
Vi är nu 868 medlemmar föreningen och det är färdigbyggt vad gäller föreningens 
geografiska område. 
Nu är det tillkommande fastigheter i alla distrikt som är välkomna i föreningen. 
 
Nuläget i övriga föreningar i kommunen: 

 Avesta/Bengtsbo Fiber EF 276 medlemmar 

 Folkärna  154 (inkl. FAS 2) 

 Brunnbäck Fiber EF 290 

 Grytnäs Landsbygbsfiber EF 243 
 

Tre stora projekt återstår i kommunen och de byggs med hjälp av bredbandsstödet 
(bidrag från länsstyrelsen): 

 Grytnäs Landsbygdsfiber Fas 2 

 Brunnbäck Landsbygsprojekt 
 Folkärna Fas 2  

Dessa projekt kommer att genomföras 2017 och beräknas vara klara hösten 2018. 
 
Digitalbox 760HD: 
Den 12/12 2016 gjordes en uppdatering av mjukvaran i digitalbox 760HD. 
 

4. Ekonomi 
I fortsättningen kommer en kvartalsrapport att skickas ut till styrelsemedlemmarna omkring 
den 20:e i kvartalens första månad. 
Första rapport kommer omkring den 20/1 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Övriga frågor 
 

Föreningsservice till föreningens medlemmar: 
Ett erbjudande har inkommit från WebIT-Solutions att inrätta en föreningsservice för 
föreningens medlemmar. 
Förslaget innebär i korthet att ett lokalt telefonnummer kommuniceras och hanterar de frågor 
som inte Sappa eller bredbandsleverantören handlägger (se bil. för mer info). 
Kostnaden för denna tjänst är 4 kr/medlem. Detta innebär ingen höjning av medlemsavgiften 
utan tjänsten finansieras genom pengar som föreningen får in via företag som utnyttjar 
föreningens fibernät. 
Beslut: frågan diskuterades och beslut togs utan Tomas Svedbergs medverkan. Beslutet 
blev ett ja till denna tjänst. 
Tjänsten kommer att bli tillgänglig 1 februari 2016. Information kommer att delas ut i 
pappersformat av Områdesansvariga och dessutom sändas via e-post. 
 
Möte för Områdeansvariga: 
Styrelse, Distriktsansvariga och Områdesansvariga består av 28 personer. Förslag kom att, 
som ifjol, arrangera ett möte för samtliga för att sprida information och diskutera hur 
föreningen skall arbeta i framtiden. 
Beslut: Den 26/1 2017 kl. 19.00 sker mötet på Visenten i Skogsbo. Lasse sköter det 
praktiska kring arrangemanget och kallar via e-post. 
 
Vad gör vi med föreningen i framtiden: 
Vi befinner oss nu i förvaltningsfas med SFEF. Frågan har diskuterats tidigare och togs även 
upp på detta möte. Ska bildandet av en utvecklingsgrupp initieras? 
Beslut: Frågan tas upp på mötet med Områdesansvariga den 26 januari 2017. 
 
 
Nästa styrelsemöte: 
Läggs för planering inför Årsstämman som kommer att gå av stapeln slutet av april – början 
av maj. Exakt datum kommer senar. 
 

 
6. Mötet avslutas 

 
 

 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
      
Lasse Eriksson    Tomas Svedberg 
Sekreterare    Ordförande 


