
Protokoll från styrelsemöte i Förenade Fiberbyar 2014-04-29  kl  18.00 

Plats: Eivor Frestadius, Sörviken 

Närvarande: Leif Fagerlind, Eivor Frestadius, , Gertrud Olsson, Björn Stranne,  
och  Kerstin Torgersson. 
 
§  1 Till ordf valdes Gertrud Olsson. 

§  2 Dagordningen godkändes. 

§  3 Till sekreterare för mötet valdes Eivor Frestadius. 

§  4 Till justeringsmän valdes Björn Stranne och Kerstin Torgersson. 

§  5 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 

 Kvarstår från föregående protokoll: Saknas en checklista från 
ServaNet och svar från Mattias Strömqvist  angående fiber till 
reningsverket i Görvik. Dessutom saknas att Hans Johansson skall 
besöka varje by. 

§  6  ServaNet.  
Samarbetsavtalet gicks igenom. Kerstin rapporterade att det 
kvarstår markavtal som ska skrivas under i Borgvattnet.  
Beslöts att Gertrud o Eivor träffas 4 maj kl 18.00 för att skriva ner 
frågor till ServaNet. Eivor mailar ut dessa till styrelsen.   
Beslöts att Eivor kontaktar Gunilla Lagergren, ServaNet för att 
omgående boka in ett möte på Borggården med henne, Hans 
Johansson och  Mattias Strömqvist.  
Föreningen måste ha in materialbeskrivningar, nedlagda kostnader 
mm före maj månads utgång. 
Beslöts att  Eivor kontaktar Anders Andersson och Gun Fahlander 
till detta möte så snart vi fått ett datum av ServaNet. Föreningen 
behöver veta om kommunen delfinansierar. 
Viktigt att bidragsansökan kommer in till Länsstyrelsen då nya 
pengar till fiber kommer att finnas tillgängliga under hösten.  
 

§ 7 Övriga frågor 
 Björn informerade om att mobila fartkameror kommer att sättas 

upp på sträckan Sörviken-Görvik. 
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 Eivor kontaktar Leader3sam för att höra hur och när utbetalningen 

kan ske.  
 Viktigt att redovisningen av ideéll tid redovisas till styrelsen före 

maj månads utgång. 
  
 Bra om så många från styrelsen och era byar kan komma på mötet 

5 maj kl 18.00 på Gränsgården, Norra Fullsjön då 
vindkraftsexploatörerna, Ragunda och Strömsunds kommuner 
kommer. Sprid ut detta i byarna. 

 
§ 8 Nästa styrelsemöte 25 maj kl 17.00 Bygdegården i Görvik. 
 
§ 9 Mötet avslutades. 
 
 
 
 
Gertrud Olsson   Eivor Frestadius 
Ordförande   Sekreterare 
  Justeras 
 
 
 
Kerstin Torgersson   Björn Stranne 

     
     


