
Styrelsen S am f?il I i ghets fo ren ingen
Sundals-Ryrs vatten- och bredband

Protokoll styrelsemii te 2022-02 --2 8 i S u ndals girden, Su n dals-Ryr
Niirvarande: Jan Theliander, Roger Johansson, Sture Fredriksson, Rickard Pettersson,
Angelica Jacobsson, Bengt-Ake Karlsson, Benny Larssono Peder Hansson, Kenth Nilsson och
Benny Jonasson

I Miitets iippnande
Jan hiilsade alla viilkomna och fiirklarade mdtet <ippnat.

2 Dagordning
Dagordningen godkiindes.

3 Justering av protokoll
Mdtesprotokoll frin 2022-01-10 gicks igenom och godktindes lorjustering.

4 Valberedningen
Diskuterades hur vi kan ffi in nya och yngre personer i styrelsen. F6reslogs en grupp pil3-4
personer som iir intresserade och som ir med p6 styrelsemdten diir de skolas in och
forhoppningsvis vill fortsatta.
Detta giiller iiven arbetet med valberedningen.

5 Ekonomi
Fdreningen har 500 000 kr i tillgingar, 420 000 kr i reparationsfonder och l6n pil1 660 000 kr.
Fd,reningen betalar av 560 000/flr pi linet.

6 Fiberekonomi
Faktureringen har inte fungerat fullt ut.

7 Fiberfrigor
Anslutningsavgift flor nya abonnenter kommer att diskuteras pi nista styrelsemOte.

El till ble containern diir fiireningens switshar/kopplingar till internet finns skall fb egen
elforsdrjning. Ett elskip siitts upp bredvid containern. Elen har hitintills kommit via abonnent
som ligger bredvid containern.

Sara Kidbo, Ridane 200, Brilanda har fttt fibern inkopplad.

Inkoppling av fibern till Sundalsg6rden, Torgiirderud 400, Brilanda iir pi ging.

8 Vattenfrflgor
Inget att rapportera.

9 Lantmiiteriet
Underlag skickat till Lantmlteriet. Arbetet fortskrider.

10 Arsstiimman2022-04-21 kl19 00
Kallelse till irsstiimman sker via e-post. De som inte har e-post fir kallelse via PostNord. De

. {6r iiven uppgift om momsavdrag till deklarationen medskickad. De med e-post har ffitt
uppgiften via e-post.



11 Verksamhetsplaneringen
"Checklista Sundals Ryrs vatten- och fiberfdrening" i form av ett excellark slutfd,rdes. Det
finns lagrat i fiireningens Google Drive.

12 Niista miite - Arsstflmman
N6sta mdte blir irsstiimman 2I april2022.

13 Ovriga frlgor
Inga Ovriga frigor.

14 Avslutning - Tack!
Avslutade ordftlranden m6tet.

Sundals-Ryr dag som ovan

Justeras 2022-05-10
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