
Styrelsemöte TKF

Föredragningslista 2012-01-09 kl 18.30 
Plats: Tärby Hembygdsgård

§ 1 Mötets öppnande
Åke Jansson hälsar alla välkomna: Närvarande: Åke Jansson, Lotta Liedberg, 
Markel Bertilsson, Mikael Lönnblad. Tommy Källmark. Sten Eriksson. Krister Karlén, 
Jimmy Bergsten

§ 2 Kallelsen 
Kallelsen godkänd av styrelsen

§ 3 Val av justeringsman 
Dagens protokoll justeras av Sten Eriksson 

§ 4 Godkänna föredragningslistan 
Styrelsen godkänner föredragningslistan

§ 5 Vad har hänt, sammanfattning 
Åke Jansson sammanfattar:

Föreningen är nu registrerad hos Bolagsverket (kostnad 1100 kr, exakt den summan som föreningen 
hade i kontanta medel). Kanaliseringsstöd är sökt (från V Götalands län) av ordföranden privat för 
att inte hamna för långt bak i kön av sökande föreningar som strax före årsskiftet var 73 i antal. 
Ordföranden har tagit kontakt med Bynet som projekterar och kostnadsberäknar, en representant 
kommer ut till styrelsen i andra halvan av januari. Markus (deltog på info-mötet) på Bynet kommer 
sedan till nästa stora informationsmöte i vår förening.

Kassör Mikael Lönnblad och ordförande Åke Jansson har besökt Swedbank i Fristad som är positiv 
till att hjälpa oss med konton mm, ett speciellt föreningspaket som kostar 600 kronor per år passar 
vår förenings ändamål. Då ingår Bankgiro (normal kostnad 400 kr per år) och internetbank med 
dosa till kassören. Banken har nu kopierat alla handlingar, någon ytterligare fullmakt för kassören 
behövs ej.

Sekreterare Jimmy Bergsten, ordföranden (även Andreas Jansson, icke styrelseledamot) besökte 
stadshuset och kommunens IT-strateg Johannes Adolfsson (protokollsnotering finns) då framkom 
att stora områden i Rångedala berörs av Vattenfalls nedgrävning av luftburen el. Johannes 
Adolfsson tycker att vår förening bör kontrollera möjligheten att sänka kostnaderna genom att få in 
även dessa delar i föreningens verksamhet. Han ansåg att även tätorten vid Rångedala bygdegård 
kan vara av intresse.

Ordföranden har kontaktat Vattenfall och deras projektör från IKKAB kommer inom kort att träffa 
oss för att ta fram ett kostnadsförslag vad gäller samläggning av tomrör för fiber i området Ön, 
Finnekumla, plus vissa områden i övriga delar av vårt verksamhetsområde t ex Tärby och Komlösa.

§ 6 Ansökan om kanaliseringsstöd privat, överföring till TKF Fiberförening
Styrelsen beslutar att TKF ansöker kanaliseringsstödet. Åke Jansson uppmanar styrelsen att läsa på 
regelverket kring kanaliseringsstödet så det inte påverkas, om andra bidragspengar erhålles.
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§ 7 Ansöka om Leader-check 
Fibercheck
Syftet med projektet är att stimulera bildande av lokala ekonomiska föreningar för att möjliggöra 
utbyggnad av fiber på landsbygden. Genom att att fiberföreningarna kommer till utvecklas den 
lokala infrastrukturen och fler får tillgång till höghastighetsuppkoppling vilket ger goda möjligheter 
till att bo och verka på landsbygden. Checkens belopp är upp till 20 000 kr. Ansökningsprocessen är 
förenklad och beslut fattas på delegation. 

Styrelsens kassör Mikael Lönnblad och ordförande Åke Jansson fick i uppdrag att söka Leader-
check. 

Jimmy Bergsten fick i uppdrag att sammanställa medlemmarnas nedlagda arbetstimmar, 
milersättning samt andra kostnader relaterade till projektet. TKFs medlemmar  skickar via mejl över 
uppgifter till Jimmy för sammanställning. Dessa kostnader måste sedan redovisas för att 
Leaderpengarna skall utbetalas till vår förening.

§ 8 Val av bank
Beslut att välja Swedbank i Fristad taget av styrelsen. Kassör Mikael Lönnblad öppnar konto (se §5)

§ 9 Storlek på föreningens verksamhetsområde, diskutera ev utvidgning på grund 
av Vattenfalls nedgrävning av luftburen el i fler områden i Rångedala 

Styrelsen kan idag inte ta ställning till hur stort geografiskt område (Rångedala by, Gretlanda, 
Gravryd, Falskog) som ska omfattas i projektet, eller hur det skulle påverka TKF projektet 
ekonomiskt. Styrelsen avvaktar med beslut efter informationsträff med Bynet och kommun. Får ta 
ställning efter mer information från Bynet, kommunen och kontakter med boende i området.

§ 10 Projekteringsträff med Bynet 
Representant från Bynet träffar och informerar styrelsen om projekteringen, troligen i andra halvan 
av januari. Styrelsen planerar sedan ett större informationsmöte för alla berörda hushåll med Marcus 
från Bynet.  Eventuellt Stämma efter stormöte.

§ 11 Informationsöte i Roasjö den 18 jan kl 15.00 till 18.00 
Åke Jansson o Tommy Källmark anmäler sig till Roasjö informationsmöte fiber. 100:- /st 
anmälningsavg. 

§ 12 Övriga frågor.
Ekonomiskt stöd via stiftelser? Eventuellt kan det finnas ekonomiskt stöd att söka för t.ex 
prokteringskostnad i en av Swedbanks stiftelser. Åke Jansson och Mikael Lönnblad kollar när 
ansökningstid går ut.

Fastigheter som hyrs ut? Äger man fastighet i vilken man har hyresgäster, kan det vara bra att 
upplysa om att vid indragning av fiber kommer en hyreshöjning att bli aktuell, ingen exakt summa 
diskuterades.

Mobila lösningar eller fiber? Christer Karlén, Lotta Liedberg och Markel Bertilsson fick i uppdrag 
att lista för- och nackdelar med mobilt bredband alternativt bredband via fiber till nästa 
styrelsemöte.
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Sekreterare

…........................................................
Ordföranden

…..........................................................
Justeringsman

…...........................................................

Protokollet justerat den 13 januari 2012 och tillgängligt hos ordföranden.
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