
 Protokoll från styrelsemöte i Förenade Fiberbyar 2016-03-13 kl 17.00
 Plats: Bygdegården, Görvik 

Närvarande: Björn Stranne,  Eivor  Frestadius, Gertrud Olsson, Sven-Erik Spjuth, Kim Hallgren, och Leif 
Frestadius. Ej närvarande: Tina Eriksson  
 
  1 Gertrud Olsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

  2 Dagordningen godkändes. 

  3 Till sekreterare för mötet valdes Eivor Frestadius. 

  4 Till justeringsmän valdes Kim Hallgren och Sven-Erik Spjuth. 

  5 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 

  6  Kassarapporten 2016-03-13: 1.009.533SEK. 

  7 Föreningens momsregistrering hos skatteverket är godkänd. 

  8 Stödet hos Länsstyrelsen är beviljat på 1.315.194SEK, vilket innebär att arbetet med 
accessnäten kan börja. 

 Vårens arbetsuppgifter. Vem i styrelsen gör vad: Klart                                 
Kartorna  ska ritas om. Björn kontaktar Paul Eriksson 27/3 

 Tillstånd ska sökas på Trafikverket. Ansvarig Kim o Björn 17/4 

 Bokföringen ska färdigställas   Omgående 

 Drift- och underhållsavtalen ska skrivas och skickas ut  1/4                                                      
Eivor och Björn ansvarar 

 Upphandlingar skrivs ut och skickas. Ansvarig Björn o Kim                                                 
Omgående Upphandlingen ska innehålla och/eller dvs både                                                                                
del- och totalentreprenad    Omgående                                                        
( Ev samarbete med fiberför  Fyrås)  

 Björn överför de befintliga kartorna på en sticka. Gertrud tar med till Östersund 15/3 
för att förstora upp 2 ex av varje by. Leif o Björn ritar om sträckningar för hand för att 
samtliga i styrelsen ska hjälpas åt att under påsken att kontakta medlemmarna om 
önskemål var de vill ha fiberdosan på huset. Eventuella hinder för grävning på 
tomtmark ska också noteras. Grävningsdjup på tomtmark 30 cm. 

 Eivor kontaktar Tony Åkerström för att få en bild på dosan. 

9 Övriga frågor: Vid nästa fakturautskick ska förutom dröjsmålsränta även en 
påminnelseavgift av 50SEK noteras på fakturan. Mycket jobb för styrelsen att skicka ut 
påminnelser.  

  



      2. 

 Önskemål från Tina Eriksson att förlägga styrelsemötena på lördagar fm vilket beslöts 
av styrelsen.   

 Utvecklingsmedlen från SSVAB till Sörvikens Vindkraftsfond för 2015 blir 94.453SEK 
minus kommunens administrationskostnad på 5.000SEK. Alltså 89.453SEK till fibern. 

10 Ordföranden kallar till nästa möte då det behövs. 

11. Gertud Olsson tackade samtliga närvarande och avslutade mötet samt ett extra tack 
till Björn för goda smörgåsar.                  
       

 
 
 
Gertrud Olsson    Eivor Frestadius 
Ordförande     Sekreterare 
 
                                   Justeras 
  
Sven-Erik Spjuth    Joakim Hallgren

      


