
 Protokoll från styrelsemöte i Förenade Fiberbyar 2016-06-22 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. Kvarstår:  Björn Stranne ska  köpa en  extern hårddisk 
före 30 juni. Eftersom föreningens samtliga handlingar ligger på Björn Strannes dator vill styrelsen som 
säkerhet även spara dem på en extern hårddisk. 

  6 Kassarapporten 2016-06-22:  1.158.6095EK.  

  7 Styrelsen öppnade anbuden på totalentreprenaden. Beslöt att anbudet går till Reaxcer. Nästa steg är att 
ett kontrakt kommer att skrivas.   

  8. Beslöts att Gertrud ska kontakta samtliga medlemmar som släpar efter med inbetalningen av 
inträdesavgiften och Drift- och Underhållsavgiften.  Eivor och Björn gör upp en förteckning över de 
medlemmar som ej betalat till Gertrud.  

  9. Ytterligare inträde i föreningen.  

 Beslöts att om man redan är medlem i föreningen och vill ha ytterligare fiber inom samma gårdstomt ska 
föreningen ta ut en inträdesinsats på 16.400SEK. Då föreningen påbörjat bynäten och det tillkommer en 
ny medlem ska inträdesinsatsen vara 16.400SEK plus samtliga faktiska kostnader som tillkommer, 
bekostas av den nya medlemmen. Beslöts att vid en eventuell försäljning av en fastighet eller vid dödsfall 
skall inträdesinsatsen tillfalla fastigheten. Vid en eventuell försäljning av nätet skall eventuell 
återbetalning av insatsen tillfalla fastigheten. . 

  10 Övriga frågor. 

 Gertrud har varit i kontakt med fam Jönsson i Sörviken.  Gertrud ansvarar för att bilen och övriga hinder 
vid Nodhuset kommer att tas bort innan grävningen påbörjas i Sörviken 

 Beslöts att fibern kommer att tryckas under asfalterad väg hos fam Schröder i Sörviken och fam Jonsson i 
Görvik istället för att grävas av. 

11. Ordföranden kallar till styrelsemöte när anbudstiden från kommunikationsoperatörerna löpt ut. 

13. Ordföranden avslutade mötet.  

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

     
   


