
Protokoll från styrelsemöte i Förenade Fiberbyar 2015-02-08  kl  17.00 

Plats: Leif Fagerlind, Fullsjön 

Närvarande: Leif Fagerlind, Eivor Frestadius, Gertrud Olsson, Kjell Knutsson, 
Malin Nilsson  och  Kerstin Torgersson. 
 
§  1 Till ordf valdes Gertrud Olsson. 

§  2 Dagordningen godkändes. 

§  3 Till sekreterare för mötet valdes Eivor Frestadius. 

§  4 Till justeringsmän valdes Kerstin Torgersson och Leif Fagerlind. 

§  5 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 

 Kvarstår från föregående protokoll: Saknas en checklista från 
ServaNet. Hur ser tidsplanen ut för fiberdragningen . Markavtal?  
Mikael tar reda på om fibern är lös eller fast egendom med tanke på 
markavtalen.  

§  6  Kassarapporten 49.622.- 

§ 7 ServaNet 
 Telia kommer att bygga ett fibernät från Örebro-Luleå. Fibern 

kommer att gå via Görvik-Sörviken. Pliktrör på 40 mm i diameter 
kommer att läggas ner.  

 Beslöts att Eivor tar reda på om någon vill ansluta sig i efterhand, 
retroaktiv medlemsavgift? 

 Beslöts att Gertrud kontaktar Strömsunds kommun ang 
nedtagningen av ADSL i Görvik. 

 Ang nedtagningen av ADSL i Borgvattnet sista mars kommer ett 
brev skickas till PTS med avsändare kommunen och ett antal 
privatpersoner. 

 Björn Berg från Telia ska återigen komma till kommunen för de 
mobilproblem som finns.  

 Beslöts att Eivor kontaktar Per Åsling för att ev komma till 
Borgvattnet.   

 ServaNet kommer att söka medel ur strukturfonderna för att binda 
samman byarna. 

 Landsbygdsutvecklingsmedel kommer att sökas i maj. 



   -2- 
 
 
 
 Beslöts att Gertrud kontaktar den nya bredbandssamordnaren Ann-

Louise Hansson, Strömsunds kommun och Pål Eriksson, Ragunda 
kommun och bjuda in dessa två till kommande årsmöte. 

 
§ 8 Hemsidan. 
 Kerstin har undersökt olika möjligheter för en egen hemsida. 
 Beslöts att använda oss av One.com för uppläggning av domänen. 
 Kostnad år 1/405.- resterande år 290.-. 
 
§ 9 SSVAB har ansökt om radarstyrning av belysningen på 

Mörttjärnberget.  
 Ragunda kommun har skjutit upp beslutet om att flytta fram 

igångsättningstillståndet för Bodhögarna till kommunfullmäktige i 
april 

 Några styrelserepresentanter ska åka till Hotell Hammarstrand 10/2 
kl 18 för att delta i ett möte med Länsstyrelsen. 

  
§ 10 En stor demonstration mot den fortsatta vindkraftsutbyggnaden i 

Ramsele 14/2 kl 12.00 med efterföljande informationsmöte på 
Faxen som startar kl 13.00. 

 
§ 11 Årsmötet fastställdes till 29 mars kl 16.00 på Görviks Bygdegård. 
 Arbetsfördelning:  
 Kallelse och medlemsutskick  Eivor 
 Verksamhetsberättelse  Gertrud + Eivor 
 Balans- o resultaträkning  Leif 
 Kontakt med revisorer   Leif 
 Förslag till informationsbrev till 
  medlemmarna   Gertrud + Eivor 
 Kaffe m bröd   Gertrud 
 
§ 12 Gertrud kontaktar Ann-Louise Hansson ang medlemsavgiften från 

Strömsunds kommun. 
 
§ 13 Nästa möte/Kallelse om behov finns annars årsmötet  
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§ 14 Gertrud avslutade mötet och tackade för kaffe/smörgåsar och goda 

semlor. 
  
      
 
  
 
Gertrud Olsson    Eivor Frestadius 
Ordförande    Sekreterare 
             Justeras 
 
 
 
Leif Fagerlind    Kerstin Torgersson

     
      


