
 Protokoll från styrelsemöte i Förenade Fiberbyar 2016-11-04 kl 18.00
 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: Gertrud ska sammanställa frågor 
och svar efter det att föreningen tecknat avtal med Kommunikationsoperatören. 

  6 Kassarapporten 2016-11-04: 402.246.-.   Då det kan ta upp till 3 månader innan stödet från 
Länsstyrelsen kommer föreningen att utnyttja delar av bankkrediten för att betala 
delfakturorna från Reaxcer.   

  7 Budgetuppföljning: Eivor har sammanställt en budgetuppföljning för de kommande tre 
månaderna. Projektet löper enligt lagd budget. 

  8. Anbud från Kommunikationsoperatör. anbud från TeliaSonera Sverige AB har inkommit till 
föreningen.  Transmissionskostnaden är fastställd till 61.-/månad/hushåll plus moms. Avtalstid 
5 år. En adresslista, med fastighetsbeteckningar på samtliga hushåll och anslutningar ska 
upprättas och skickas inom 14 dagar till TeliaSonera. Eivor ansvarar för Sörviken och Gertrud i 
Görvik. 

  9. Obetalda fakturor: 4 obetalda fakturor på Drift och Underhållskostnaden. Gertrud och Eivor 
kontaktar medlemmarna som ej betalt. 

10. Inskick av fakturor till Länsstyrelsen: Gertrud och Björn går igenom inskick av fakturor till 
Jordbruksverket.  Viktigt att vi får in Reaxcerfakturorna så föreningen får tillbaka stödet. 

 11. Styrelsen har sammanställt frågor till Joakim Aspelin, Skanova angående tidplan, övertagande 
av Nodhuset i Görvik, när kan vi ha ett medlemsmöte med kommunikationsoperatör mm.på 
varje fastighet. Kvarstår: Vilket Nodhus ska användas i Görvik? 

12. Nodhuset i Sörviken: Leif kontaktar Eon angående mätaren på utsidan och Storåns El angående 
utrustningen på insidan. Går att göra klart så att det barar är att koppla in senare. 

13. Övriga frågor: Kvarstår: Björn undersöker om han har en låscylinder så det tillfälligt går att låsa 
nodhuset i Sörviken. 

 Kvarstår: En lista ska upprättas av styrelsen där det framgår om fastighetsägarna är nöjda, har 
synpunkter etc. Sörviken har överlämnat till Reaxcer. Kvarstår samtliga fastighetsägare i Görvik, 
Bör överlämnas omgående eftersom grävningen är klar i båda byarna. Sven ansvarar. 
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12 Gertrud kallar till nästa styrelsemöte vid behov. 

13 Gertrud avslutade mötet.    . 

 

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

     
    


