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Protokoll fört vid styrelsesammanträde Väskinde Fiber ekonomisk förening måndag 22 

februari 2021 i Väskinde bygdegård. 

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

Bergfasth (adjungerad) och Gidde Forslund (adjungerad). 

Ej närvarande Magnus Sundkvist 

§ 1 Sammanträdet öppnades av Eva Pettersson. 

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

§ 3 Föredragningslistan godkändes. 

§ 4 Föregående protokoll från konstituerande möte 2 april 2020, godkändes och 

lades till handlingar. 

§ 5 Rapporter: 

a. Ekonomin. 

Gidde informerade om läget och ekonomin ser god ut. Föreningen har 

likvida medel på 1 897 000,00 kr. Budget 2021 är en spegling av 2020. 

b. Nyanslutningar. 

15 nyanslutningar till nätet under 2020. 

c. Försålda fastigheter. 

Under året har 13 fastigheter bytt ägare. 

d. Tomter. 

Ca 18 nya tomter är planerade att bebyggas under 2021. Det mesta är redan 

förberett för fiberanslutning. 

e. Övrigt. 

Vi har ca 600 anslutningar i Väskinde och vi ligger bra till med förberedelser 

och grävningar till nya anslutningar. 

 

§ 6  Beslut angående datum och uppgifter inför årsstämma. 

a. Datum. 

Årsstämman beslutades att äga rum 21 april 2021 kl 1900. 

b. Förtäring. 

Kaffe och tårta för ca 30 personer. 

c. Plats. 

Väskinde bygdegård. 

d. Förvaltningsberättelse, inklusive resultat och balansrapport. 

Förvaltningsberättelse fördrogs av ordföranden och balans- och 

resultatrapport föredrogs av kassören. 

e. Verksamhetsplan. 

Inget. 

f. Valberedningsfrågor. 

Inget. 

g. Övrigt. 
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Anmälan om deltagande vid årsmötet samt instruktioner om hur mötet går 

till ges vid anmälan i enlighet med coronarestriktioner.  

Hemsidan bör uppdateras med räknare för att se hur många besök vi har. 

 

   

§ 7  Enkät 

 Under höstens genomfördes ett möte med Lummelunda, Lokrume och Bro 

Fiberförening i Kinnerstugan, syftet var att diskutera ett eventuellt samarbete 

inför förlängning av nuvarande avtal och eventuell hopslagning av fibernäten. 

Där redovisades en enkät från Bro som vi tittat på och anser att den inte ger 

tillräcklig information vilket gör att vi inte kommer att använda den i nuläget. Vi 

är ansvariga för nästa möte där vi skall försöka bjuda in infrastrukturansvarig på 

regionen i syfte att se om de har någon plan för framtida fibernät och eventuella 

fortsatta diskussioner om hopslagning av fler nät. Förslag på datum är 31 mars 

alt 7 april kl. 1900. 

 

§ 8 Verksamhet. 

 Inget. 

 

§9 Övriga frågor. 

 Inget. 

 

§10 Nästa styrelsemöte är konstituerande efter årsstämman 21 april 2021 kl 1900 i 

Väskinde bygdegård. 

 

§11 Ordföranden avslutade mötet. 
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Göran Karlsson    

Sekreterare     

   


