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Protokoll styrelsemöte 

 
Datum 2018-05-31 kl 19.00 

 

Plats Nya Dala 

 

Närvarande Carl-Eric Gabrielsson, Agneta Tilly, Andreas Fahlgren, Anders Johansson, 

Mariette Wilhsson, Mikael Svensson och Sandra Posse 

 

Ej närvarande  Roland Nilsson 

 

 

Ärenden 

 
1.  Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar styrelsemötet. 

 
2.  Justerare 

Till justerare för dagens möte väljs Anders Johansson 

 
3.  Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från styrelsemötet 2018-04-05, inför årsmötet, godkänns och läggs till 

handlingarna. Även årsmötesprotokoll från 2018-04-19 sammanfattas, godkänns 

och läggs till handlingarna. 

 
4.  Styrelsens konstituerande 

 

Årsmötet utsåg 2018-04-19 styrelse för Dalabygdens fiber ekonomisk förening (för 

kommande år. 

 

Styrelsen beslutar att  

utse Mariette Wilhsson till kassör, Sandra Posse till sekreterare samt Mikael 

Svensson till vise ordförande. 

 

Styrelsen beslutar att 

Ordförande Carl-Eric Gabrielsson och kassör Mariette Wilhsson tecknar 

föreningens firma, var för sig. 

 

5.  Rapporter 

Carl-Eric uppdaterar styrelsen angående status i lantmäteriförrättningen.  

 

6.  Föreningens ekonomi 

Fakturor för årsavgiften är utskickade. Det finns idag 13 418 kronor på föreningens 

konto. 
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7.  Medlemsförteckning 
En genomgång av medlemsförteckningen bör ske för att uppdatera efter några byten 

av fastighetsägare. Sandra går igenom listan och samordnar med Mariette så att en 

anpassning sker med listan som Telia/ElTel har. 

 

8.  Fibernät, drift/aktuellt läge 

Fungerar bra och för närvarande ingen planerad utbyggnad till fler medlemmar. 

Letar bra serviceavtal inför att garantitiden går ut. 

 

9.  Utsättning av ledningar 

Lantmäteriet har ännu inte skickat några kartor. Ett arbete med att rita in 

ledningarna på ”arbetskartor” kan börja under hösten och sedan sammanställas. 

Roland får uppdraget att samordna träffar så att vi i styrelsen hjälps åt. 

 

10.  Övriga frågor 

Efter införandet av nya dataskyddslagen, GDPR, den 25e maj 2018 beslutar 

styrelsen att inte publicera styrelseförteckning med personuppgifter på föreningens 

hemsida. Däremot 

samtycker samtliga deltagare i styrelsen till att styrelseförteckning med 

personuppgifter hålls för internt bruk i pärm och på USB hos sekreteraren. 

 

11.  Nästa sammanträde 

Ordförande kallar till nästa sammanträde. 

 

12.  Mötet avslutas 

Ordförande avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

 
Sekreterare 

 

 

 

 

Sandra Posse 

 
 

Ordförande  

 

 

 

Justerare 

Carl-Eric Gabrielsson  Anders Johansson 

 

 
 

 

 

    

 


