
Protokoll från styrelsemöte i Förenade Fiberbyar 2013-05-26  18.00 

Plats: Bygdegården, Görvik 

Närvarande: Gertrud Olsson, Björn Stranne, Erik Ohlsson , Eivor Frestadius  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 Erik Ohlsson. 

§  5 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. Kvarstår att 
Gertrud kontaktar SHB om ev framtida medlemslån. 

§  6 Beslöts (efter telefonkontakt med Malin Rimmö) att anlita AXEG för 
förstudien. Leif F kontaktar Örjan Tjärnhage. Eivor skickar in 
ansökan till Leader om ytterligare 65.000 till förstudier. Om inte 
detta blir beviljat måste en utdebitering göras med 500.- per 
fastighet.  

 
§ 7 ServaNet har information i Hammarstrand den 28 maj.  

Beslöts att Leif Frestadius och Ulf Magnusson åker på mötet. Leif 
Fre ska också uppmana Strömsunds kommun att ha ett infomöte. 
  

§  8 Beslöts  att Leif Fre kontaktar Länsstyrelsen angående bidrag till 
förstudier.  

   
§  9 Hemsidan. Inget att rapportera eftersom ansvariga Malin Rimmö ej 

var närvarande. 
 
§ 10 Björn Stranne rapporterade att han varit i kontakt med Radio Rex 

AB. De föreslog ett alternativ med en radiolänk om det nuvarande 
kopparnätet monteras ner. Kostar också en del med radiolänk men 
kan vara en tillfällig lösning innan fiberdragning på de ställen där 
det fasta kopparnätet kommer tas ner. Går dock ej att koppla tv till 
länken. 
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§ 11 Beslöts att bli medlemmar i Coompanion Jämtland och Hela Sverige 

ska leva, Jämtland. Uppdrogs åt Eivor att ansöka om medlemskap. 
 Beslöts också att Eivor gör en lista på styrelsen med adresser och 

telefonnummer och skickar ut. 
 
§ 12 Nästa möte 30 juni 2013 kl 18.00 hos Leif Fagerlind, Fullsjön. 
 
§ 13. Mötet avslutades och stort tack till Björn som ordnat med kaffe och 

smörgåsar. 
 
 
 
 
Gertrud Olsson   Eivor Frestadius 
Ordförande   Sekreterare 
   

Justeras 
 
 
 
Björn Stranne   Erik Ohlsson   
 
   

  


