
Protokoll från styrelsemöte i Förenade Fiberbyar 2013-07-18  18.00 

Plats: Björn Stranne, Görviks Camping 

Närvarande: Gertrud Olsson, Leif Fagerlind,  Björn Stranne, Malin Rimmö, 
Kerstin Torgersson, Ulf Magnusson , Erik Ohlsson, Eivor Frestadius  och Leif 
Frestadius 

§  1 Till ordf valdes Gertrud Olsson. 

§  2 Dagordningen godkändes. 

§  3 Till sekreterare för mötet valdes Eivor Frestadius. 

§  4 Till justeringsmän valdes Kerstin Torgersson och Malin Rimmö. 

§  5 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.  

§  6  ServaNet.  
Mattias Strömqvist informerade om samarbetet mellan ServaNet – 
Ragunda och Strömsunds kommuner, se bif anteckningar. 
Beslöts att anlita ServaNet för fiberdragning i byarna. 
Beslöts att försöka få med så många som möjligt i varje by och att 
kalla till ett möte med medlemmarna i respektive by och informera 
om styrelsens förslag.  
Beslöts att sammanställa en skrivelse och skicka ut till de som ej har 
möjlighet att närvara vid bymötet. Eivor gör ett förslag som Gertrud 
och Björn tittar på och som kommer att skickas ut till styrelsen. 
Viktigt att ställa frågan vad man betalar idag för de tjänster man 
har. 
Beslöts att ha ett stormöte i mitten av september med samtliga 
medlemmar och Mattias Strömqvist, Anna-Märta Johansson och 
ServaNet.  
 

§ 7 Beslöts att Björn och Gertrud skriver ett brev till AXEG och tackar 
nej då föreningen inte har de pengar som de vill ha i arvode. 

 
§  8 Hemsidan. Malin lägger in info om ServaNet och samtliga protokoll 

på hemsidan. Gå gärna in på hemsidan och titta hur den ser ut och 
om något ska läggas till.  
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§ 9 Rapporter. Leif Fre informerade att mobilmasten på Ögonfägnaden 

är i gång.  
 Eivor informerade att Inget möte ägt rum  mellan Statkraft-Ragunda 

och Strömsunds kommun angående fiber till byarna.  
 
§ 10 Beslöts att Eivor kontaktar Sören Oscarsson, Leader, om vi kan 

använda de beviljade medlen till förstudier och hur de är 
”öronmärkta”.    .  

 
§ 11 Nästa möte  
 
§ 12 Mötet avslutades och stort tack till Björn och Gertrud för goda 

smörgåsar och kaka. 
 
 
 
 
Gertrud Olsson   Eivor Frestadius 
Ordförande   Sekreterare 
   

Justeras 
 
 
 
Kerstin Torgersson   Malin Rimmö  
 
   

  


