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Protokoll styrelsemöte Skogsbo Fiber Ekonomisk förening 25 januari 2016 

 
Närvarande: Tomas Svedberg, Lasse Eriksson, Kent Ahlenius, Helena Lundvik, 
 Magnus Engholm, Stefan Olivesten, Fredrik Spennare 
Ej närvarande: 0 
 

1. Mötets öppnande 
Tomas öppnade mötet med att hälsa alla välkomna till årets första styrelsemöte.   
  

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

3. Rapporter 
Fiberutbyggnaden i övriga delar i kommunen: 
Utbyggnad pågår i hela kommunen och ca 1550 fastigheter är nu inkopplade på Avesta 
stadsnät. 
 
Nuläget i föreningen:  

 815 medlemmar är inkopplade och klara 

 33 fastighetsägare har skrivit anslutningsavtal men är inte inkopplade ännu 
o 29 fastigheter i Sibirien och 5 tomter som kommunen äger 
o 4 tillkommande fastigheter på redan byggda områden 

 
Problem med TV/bredband: 
Om någon fastighet har problem med TV leveransen är det alltid Sappa som skall kontaktas. 
Gäller problemet bredbandet är det bredbandsleverantören som kontakt skall tas med. 
Är deras beslut att tekniker skall skickas ut är det leverantören som står för kostnaden om 
felet beror på deras leverands.  
Om felet ligger i fastigheten eller fastighetsägaren själv åsamkat felet belastas 
fastighetsägaren med kostnaden. 
 

4. Ekonomi 
Ekonomiska läget i SFEF: 
Ordförande och kassor har haft möte med vår revisor och kan konstatera att vi landar där vi 
vill landa, nämligen på +/0. Föreningen behöver därmed inte betala skatt för något överskott. 
 
Fakturering: 
Alla fakturor är nu utskickade och fakturering av TV-, medlems- och serviceavgift kommer nu 
att ske var 6:e månad och i förskott. 
Grytnäs Gärde och Nordanö: får sina fakturor i juni resp. december. 
Övriga: mars och september. 
 
E-fakture/autogiro: 
Tomas har nu fått nya uppslag vad gäller e-faktura resp. autogiro. Han utreder frågan till 
nästa styrelsemöte. Frågan gäller vilket alternativ, praktiskt genomförande och kostnader. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5. Övriga frågor: 

Informationsträff för Distrikts- och Områdesansvariga: 
Mötet går av stapeln den 28 januari 2016 på Visenten i Skogsbo. 16 av 21 Distrikts-
/Områdesansvariga är anmälda till mötet. 
 
Årsstämma SFEF: 
Förslag vad gäller årsstämma är den 21 april 2016 kl. 19.00-20.00 i Skogsbo skolas matsal. 
 
 
Nästa styrelsemöte: 
4/4 2016 kl. 18.00 hos Tomas på Prästgatan. 
 

 
6. Mötet avslutas 

 
 

 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
      
Lasse Eriksson    Tomas Svedberg 
Sekreterare    Ordförande 


