
Protokoll från styrelsemöte i Förenade Fiberbyar 2013-02-24 kl 16.00 

 

Plats: Bygdegården, Görvik 

Närvarande: Gertrud Olsson, Björn Stranne, Erik Ohlsson, Malin Nilsson, Malin 
Rimmö, Leif Fagerlind, Eivor Frestadius, Kjell Knutsson och Leif Frestadius 

 

§  1 Ordf Gertrud Olsson öppnade mötet. 

§  2 Dagordningen godkändes. 

§  3 Till sekreterare för mötet valdes Eivor Frestadius. 

§  4 Till justeringsmän valdes Björn Stranne och Kjell Knutsson. 

§  5 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 

§  6 Beslöts att Eivor arbetar om ansökan för medlemskap. 
Beslöts att alla representanter från byarna återkommer till Eivor om 
hur många kuvert som behövs till utskick av medlemsansökan. 
Beslöts att Gertrud kontaktar Vindkraftscentrum, Hammerdal, om 
vi kan kopiera upp ansökan där. 

§  7 Beslöts att Malin R ansvarar för hemsidan och kontaktar Birger 
Brorsson som ansvarar för Förenade VindByars hemsida 

§  8 Leif Frestadius meddelade att AXEG behöver 7-10 dagar på sig för 
att kunna räkna på kostnaden för förstudier. 

§  9 De byar som har egen  hemsida, informera efterhand vad vi gör i 
föreningen. 

 Beslöts att Leif Fre kontaktar ByNet för ett nytt möte och kontaktar 
Ole Rönning-Kristiansson, Gåxsjö, hur de har gått vidare med 
förstudien via AXEG. Erik kontaktar Kerstin Mattsson, Överammer 
för att höra hur de gått vidare. 

 Leif Fre informerade om att det blir ett möte  på Lägergården i 
Lungsjön den 13 mars kl 18.30 med SSVAB, Trafikverket, Sollefteå, 
Strömsunds och Ragunda kommuner angående  vägar, fiber mm .   

 Leif Fre informerade också om att det fasta telenätet kommer att 



   
      2. 
 

nedmonteras i slutet av augusti i Terrsjö. 
 
 Skriv ner frågor till ByNet och AXEG så vi är förberedda inför 

kommande möten. 
 
 Gå gärna in och läs hur andra byar har gjort via tidningen Land nr 9 

22 februari 2013. 
 
§ 10 Eivor kallar till möte när tid för möte med ByNet erhållits. Beslöts 

att mötet ska hållas hos Malin Nilsson, Köttsjön. 
 
§ 11 Mötet avslutades och stort tack för goda smörgåsar o kaffe. 
 
 
 
 
Gertrud Olsson   Eivor Frestadius 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Björn Stranne   Kjell Knutsson    
 
   

  


