
Styrelsemöte med Förenade Fiberbyar 5/5 2013 

Närvarande; Björn Stranne, Malin Nilsson, Erik Ohlsson, Leif Frestadius, Gertrud Olsson, Ulf 

Magnusson, Malin Rimmö, Leif Fagerlind 

§ 1 Mötet öppnas av ordförande Gertrud Olsson 

§ 2 Dagordningen godkännes 

§ 3 Val av sekreterare, för dagen Malin Rimmö 

§ 4 Val av justerare, Malin Nilsson och Erik Ohlsson 

§ 5 Föregående protokoll läses upp och genomgås.  

Malin Nilsson har kontaktat Ottsjö och de har valt AXEG och de var nöjda. Malin berättar lite 

snabbt om hur Ottsjö arbetat och hur de lade upp arbetet för att få in betalningarna till fibern. 

Det har fungerat bra. I Ottsjö har inte AXEG gjort upphandlingarna, den möjligheten fanns 

inte vid den tidpunkten då de ingick avtal.  

Malin Rimmö har kontaktat Munkedal som använt sig av Bynet, skickat ut frågor men fått få 

svar.  

Bångåsen som Leif Frestadius kontaktade ville ha ersättning för att komma och prata om 

deras process. Styrelsen beslutar att inte kalla Bångåsen till ett möte. 

Hemsidan är igång. 

Kartor över vatten och avlopp är inte helt klart i alla byar, arbetet fortsätter med att göra 

färdigt kartan över den egna byn. 

Gertrud Olsson har inte pratat med Handelsbanken om eventuellt förslag till lån. 

§6 På dagens datum talade AXEG, och de gav ett mycket förtroendegivande intryck. De hade 

ett upplägg som kan komma att passa våra ändamäl bra. 

Bilersättning finns ej med i stadgarna. Beslut tog att om en person åker i styrelsens ställe för 

att genomföra ett relevant möte, bör ersättning utgå. Milersättning 18.50 svenska kronor.  

Ersättning för papper, porta och kontorsmateriel skall utgå enligt beslut mot uppvisande av 

kvitto. 



Frågan om att gå ihop med fler byar kom upp, men vår geografiska belägenhet kan göra det 

problematiskt. Enligt AXEG skulle det gynna oss att gå ihop med flera byar, men styrelsen 

beslutar att ej ta med fler byar. 

Frågan om vi vill välja Bynet eller AXEG kommer upp. För att välja AXEG måste vi ha 

pengarna som förstudien kommer att kosta. Hur vi ska få in de pengarna kvarstår att lösa.  

Eivor Frestadius kollar upp det med TRESAM (Ej närvarande på mötet, men Leif Frestadius 

vidarebefordrar) Annars återstår det att få in ca 500 kronor per medlem. Frågan återkommer 

vid nästa möte. 

§ 7 Nästa möte 26 maj 18.00 på Görviks Bygdegård 

§ 8 Mötet avslutas 

 

Sekreterare                                                 Ordförande 

 

 

Justerare                                                      Justerare 

 


