
 Protokoll från styrelsemöte i Förenade Fiberbyar 2016-05-18 kl 18.30
 Plats: Björn Stranne, 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 2016-05-01: 1.172.5105EK. Vindkraftsåterbäringen på 94.453SEK har kommit 
in på föreningens konto. 

  7 Upphandling av totalentreprenaden: Inskickad till Visma 4 maj. Upphandlingen av 
kommunikationsoperatör gicks igenom och kommer att skickas till Visma 19 maj. 

  8. Beslöts att Kim och Björn träffas veckoslutet 21 eller 22 maj för att tillsammans gå igenom 
ledningskollen. Länsstyrelsen kräver dokumentation om samförläggning samt intyg från 
kommunen att föreningen inte får samförlägga med Skanova. Eivor kontaktar Ann-Louise 
Hansson om intyg från kommunen. 

  9. Diskussion ang ej betalda fakturor mm. Beslöts att dröjsmålsränta och förseningsavgift skall 
läggas på nästkommande tremånadersfakturor. Avbetalningsfakturor ska skickas ut under 
vecka 21. Eivor räknar ut nya räntor. Nya Drift- och underhållsfakturor ska skickas ut för juli-
september under juni månad. 

  10 Nodhuset i Görvik: Eivor har varit i kontakt med Ann-Louise Hansson ang arrendeavtalet för 
ADSL huset. Det skall tas upp i kommunstyrelsen. Leif har varit i kontakt med Skanova 
angående nodhuset i trä som de föredrar att använda för fibernoden. Telia äger huset och en 
förfrågan till markägaren kommer om övertagande till en låg prislapp. Processen tar minst 1 år. 
enligt Sven-Åke Westman, Skanova. Ulf Lund, Telia äger ärendet.   

11. Nodhuset i Sörviken: Gertud besöker fam Jönsson helgen 28-29 maj med en ledningskarta och 
visar var uppstädning runt huset måste ske. Ska vara upprensat till 1 juli. 

12. Övriga frågor: Beslöts att alla Fibernytt från nr 3 ska läggas ut på hemsidan. Uppdrogs åt 
Gertrud att skriva ett nytt fibernytt som ska innehålla tydlig information om: 

 - varför vi tar ut en Drift- och underhållskostnad fastän inte nätet är driftsatt 

 - informera om det merjobb det innebär för ekonomiansvarig att skriva påminnelsefakturor  

 - fråga om medlemmarna tycker fakturan är otydlig. Kontakta någon i styrelsen med 
förbättringar. Förklara att det är ur administrativ synvinkel vi har 3 månadersfaktura och hur 
man kan välja att betala. 

 - att det är alla medlemmars ansvar att betala i tid och att styrelsen arbetar helt ideellt  



 - att all info finns på hemsidan under www.forenadefiberbyar.se 

 Beslöts att Björn köper in en extern hårddisk till sin dator eftersom alla handlingar finns där. 

13. Nästa möte 22 juni kl 18.30 hos Björn då ska anbuden gås igenom. 

14. Ordföranden avslutade mötet och tackade för kaffe och smörgåsar. 

  

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

     
    

http://www.forenadefiberbyar.se/

