Kallelse fjärde Föreningsstämman
Alla medlemmar i Bodsjö Fiber Ek. Förening kallas härmed till den fjärde
ordinarie Föreningsstämman.
Onsdag 29/6-2016 kl. 18.00 Föreningshuset i Flatnor, välkommen redan 17.40
då vi delar ut röstkort. Efter mötet serveras kaffe.
Dagordning:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
Godkännande av röstlängden.
Val av två justeringspersoner.
Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. Bodsjöbladet nr 3-2016 + mail 2016-05-28
Fastställande av dagordningen.
Styrelsens årsredovisningshandlingar och verksamhetsberättelsen.
Revisionsberättelse

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst
eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
11. Budget.
12. Medlemsavgift och andra avgifter.
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
14. Val av revisorer och revisorssuppleant.
15. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och
som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

Valberedningen består av:
Inger Andersson Sidsjö aingerap2407@gmail.com 073-027 9690
Barbro Toresson Hunge barbro.toresson.alsta@folkbildning.net 0693-510 02
Gunhild Zetterström-Berg Höviken gunhildz@hotmail.com 0693-410 47
VÄLKOMNA!
Styrelsen består av:
Hans Cederberg Ordförande
Karl-Ivar Jonasson 2:e Vice Ordförande
Britt-Marie Löfgren Ledamot
Hennie Van Scherpenzeel Ledamot
Hans Olausson Ledamot och Sekreterare

Johnny Bengtsson 1:e Vice Ordförande
Hans Moe Ledamot
Ulf Modén Ledamot
Lars Nilsson Suppleant
Carole Westberg Suppleant
Lars Levin adjungerad till Styrelsen

Stadgarna säger 3-9 Ledamöter och 2-5 Suppleanter

Du kontaktar föreningen via:
medlemsregistret@bodsjofiber.se eller ring Hans 0693-662080

Information 2016-06-20 v1
Fiber fest igen????
Förlåt detta blir ju lite tjatigt…. Men
Det blev en lyckad fest lördag 20 februari 2016.

Så frågan är Skall vi ha en fest till? Denna fråga har debatterats en hel del, vi har i dagsläget
inget bokat datum men håller frågan öppen. Och tar upp den på årsmötet, se föregående
sida.

Vad tycker du? Hör av dig, till:
Carole på 0693-400 57 eller 070 588 6382 (ring eller SMS’a)
Calice på 0693-400 38 eller 070 530 4596 (ring eller SMS’a).
De tar nu emot alla SYNPUNKTER på fest eller inte fest, speciellt från er som inte har möjlighet att
komma på årsmötet.

Skurun

I föregående nummer av Bodsjöbladet (Nr 3 Maj 2016) skrev Bodsjöfiber status angående de
problem som uppstått kring dragningen av fiber i Skurun. Olyckligtvis kände sig en person utpekad
som den skyldige i detta problem. Vi ber givetvis Anita Magnusson offentligt om ursäkt för de
olägenheter detta skapat henne. För att undvika framtida missförstånd anger nu föreningen i klartext
vilken fastighet som sökt handräckning hos kronofogden. Fastigheten som har begärt av kronofogden
att fibern ska avlägsnas är Skurun: 1:3. Allt för att bringa klarhet och att ingen felaktigt ska känna sig
utpekad.

Arbeten kvar att göra sommaren 2016

Det är oerhört viktigt att så många som möjligt ställer upp för föreningen, så att vi kan slutföra
återstående arbeten. Anmäl dig till din By grupp redan nu! Ring eller SMS alt. E-mail
vadsomhelst bara du anmäler dig.
Dessutom måste vi göra en kartbild A4 till varje markavtal, vissa by grupper har redan gjort det men
inte alla. Har du datorvana så anmäl dig som frivillig till din by grupp eller till Johnny på Getgården
som samordnar detta för hela föreningen.
Allt arbete ska vara klart 2016-07-31. Tack för att ni ställer upp!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Bodsjö Fiber Ek förening

medlemsregistret@bodsjofiber.se 0693-662080

Liten ”fiberskola”
Det kommer ju en del frågor till föreningen och det har varit några avbrott. Normalt ringer ni ju alltid
90 200 om det inte fungerar med kollektivanslutningen som vi alla har med Telia. Alla har ju minst TV
start från Telia, de flesta andra även s.k. 3-play med Internet 100/100, TV Lagom och
Bredbandstelefoni.
Ett par saker att tänka på om det varit ström avbrott eller ni blir utan kontakt med nätet.
1. Media omvandlare, vit låda CTS

3dje lampan uppifrån märkt WAN, indikerar att du har kontakt med Stationen NOD
huset (Våle, Hunge eller Flatnor).
Om den inte lyser/blinkar prova först att göra Media konvertern strömlös = dra ur
sladden (alla lampor slocknar). Vänta någon minut sätt åter i ström sladden.
Då skall åter de två översta bli gröna och 3dje WAN skall lysa/blinka. Gör den inte det
är det avbrott på fibern eller Stationen/NOD huset är ur funktion.
2. Router Technicolor, svart framsida

Statuslampan (längst till vänster) lyser grönt och indikerar att allt är OK.
Lyser status lampan rött är något fel. Status lampan lyser orange när routern
uppgraderar sig/får ny programvara (väldigt svårt att se skillnad mellan rött och
orange!).
Trycker du på i-knappen längst till höger, så tänder du övriga status lampor.

3. ARRIS Digital TV box

För er med 369:- så har ni alla tre boxarna ovan.
Ni med 46:- har bara 1an och 3an, ARRIS boxen är då ansluten direkt till gult
uttag i Media konvertern (1).
Efter strömavbrott eller andra fel kan dessa tre boxar behöva ”startas om” =
göras strömlösa. Sätt på strömmen i ordning 1, 2 och 3.

Ring 90 200 vid fel
Semester
Hans som bemannar 0693-66 20 80 kommer att ta lite semester i sommar 
Under perioderna 2016-07-12 till 2016-07-28 samt 2016-08-02 till 2016-08-08 kommer du inte att få
svar av Hans på 0693-66 20 80 . Men alla mail som kommer in till
medlemsregistret@bodsjofiber.se kommer att läsas och åtgärdas men åtgärden blir efter
ovannämnda datum. Och vill du prata Fiber teknik, ring Ulf Dahlen på 076 207 1212, han ställer upp
när Hans är borta.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Bodsjö Fiber Ek förening

medlemsregistret@bodsjofiber.se 0693-662080

