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Närvarande.  
Ledamöter Staffan Gustafsson  

Gunnar Södergren  
Bo-Göran Romppanen 
Gunilla Palmquist  
Marcus Johansson 
Ulf Nilsson 

 
Suppleanter Jan Feltsten 
 Björn Wadensten 
 
 
Ärenden:  
 

1. Mötet öppnas av ordf Staffan 
2. Till dagens protokolljusterare utses Ulf Nilsson 
3. Dagordning gås igenom och godkännes. 
4. Föregående protokoll gås igenom. Protokollet gäller styrelsens konstituerande 

möte och viss justering behöver göras. Genomgång vid nästa styrelsemöte. 
5. Kassör Bo-Göran ger en ekonomisk rapport. I dagsläget finns 685 405, 43 kr på 

kontot. 
6. Inför nya KO avtalet. 

Det saknas ett tio-tal påskrifter till nya avtalet vilket betyder att underlaget för 
boxbeställning inte blir komplett. Ett antal påminnelser har skickats ut. 
Har man en fungerande box kan byte vänta. Vill/kan man inte byta själv kan 
Elektronikhuset bistå. Har man ett ”extra” Sappa avtal måste det behållas tills 
avtalstiden går ut. 
 Amnehärad blir första området att byta.  
Alla ska byta TV-boxar (Telia). Alla Sappa boxar ska samlas in pga miljöskäl. En mer 
detaljerad tidsplan kommer efter diskussioner med Net at Once. 

7. Skatteverket beslöt i år att kapitalinsatsen vid fiberindragning ska 
momsbeläggas. Detta medför för vår del att nya medlemmar ska behöva  
betala 20 000 kr + 5 000 kr. Osäkerhet råder i dagsläget.  
OFEF har fått två nya medlemmar. Harpunvägen och Dykarvägen. 

8. Garantibesiktning av bredbandsnätet. Staffan fortsätter driva frågan tillsammans 
med Magnus Persson, Skagerns Energi. 

9. Sjögläntan. Nu finns mäklare och tomter är till försäljning. Fiberrör är nerlagda 
fram till områdets södra gräns. 

10. Övriga frågor.  
En förfrågan om hur många TV-kanaler som finns med i det nya avtalet har 
inkommit. Staffan ska kolla upp detta. 
 



 
Efter att det senaste nätavbrottet (22 aug) hade lagats tog det lång tid, innan 
besked kom, på NetatOnecs hemsida om att allt fungerade igen. 
Redundansen (att runda felet). Än så länge har diskussioner ang detta inte gett 
något resultat. GFEF kommer att ta upp frågan igen. 

11. Nästa styrelsemöte är tisdag den 11 oktober kl 17 30 på Allmänna väg 20 
12. Mötet avslutas. 

 
 
 
 
 
För protokollet    Justerare 
 
 
 
 
Gunilla Palmquist    Ulf Nilsson 
 


