
 Protokoll från styrelsemöte i Förenade Fiberbyar 2016-08-28 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 Björn Stranne och Sven-Erik Spjuth. 

  5 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. Kvarstår:  Björn Stranne har köpt ett USD 
minne  men ej lagt över informationen. Ska vara klart till 2016-09-15. 

  6 Kassarapporten 2016-08-28:  1.236.279 SEK  

  7 Genomgång  av budgeten. Konstaterades att projektet går enligt budget.   

  8. Beslöts  att ha möte för genomgång av anbuden från kommunikationsoperatör 2016-09-02 hos 
Björn Stranne.  

  9. Fakturor: Beslöts att föreningen ska fortsätta med fakturautskicket som tidigare. Däremot ska 
Drift- och underhållskostnaden på 750SEK betalas på 30 dagar. Ny text på fakturan skall 
genomföras, så alla förstår att det är hela beloppet som gäller. 

10. Enligt tidigare beslut  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 grävning av  bynäten och det tillkommer en ny medlem ska inträdesinsatsen vara 
16.400SEK plus samtliga  faktiska kostnader som tillkommer. Detta ska bekostas av den nya 
medlemmen. Drift- och underhållskostnaden på 750SEK/kvartal ska också debiteras retroaktivt 
så att alla medlemmar har samma inträdesbelopp. Till dags dato har föreningen 69 
medlemmar. 

11. Övriga frågor. 

 Föreningen  saknar mail och telelistan  från Paul Eriksson. Björn kontaktar Paul.  

 Återställande av asfaltväg hos Bo Schröder. Reaxcer kommer att åtgärda vägen. 

 Viktigt att överlämna karta över respektive hus över Görvik innan grävning påbörjas. Björn har 
föreslagit att Görvik ska delas upp i fyra etapper. 

 Förslag från Björn att attest av pappersfakturor i efterhand  är ett snabbare alternativ istället 
för bankattest.  

 Beslöts att Gertrud sammanställer Frågor och Svar,  för att kunna lägga ut på hemsidan. 

   -2- 

 



12. Nästa möte den 2 september kl 18.30 hos Björn Stranne 

 

Gertrud Olsson     Eivor Frestadius 
Ordförande     Sekreterare 
 
   Justeras 
 
                        
Björn Stranne     Sven-Erik Spjuth

     
    


