
 Protokoll från styrelsemöte i Förenade Fiberbyar 2016-11-27 kl 18.00
 Plats: Björn Stranne, Görvik 

 

Närvarande: Björn Stranne, Eivor Frestadius, Gertrud Olsson, Sven-Erik Spjuth och Leif Frestadius. Ej närvarande: Kim 
Hallgren och 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 2016-11-27: 396.195.-.  I beloppet ingår Drift och Underhållskontot med 
159.750.- Föreningen har utnyttjat delar av bankkrediten för att betala delfaktura 2 till Reaxcer. 
Momsen från delfaktura 1 till Reaxcer har betalats ut till föreningen. Beslöts att Eivor kontaktar 
banken och gör en insättning på 200.000.- för att nedamortera krediten. Föreningen sparar då 
ränteutgifter för en månad på det beloppet.   

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

  8. I anbudet från Telia är kostnaden för Mediaomvandlaren och Routern 1.200.-/hushåll inkl 
montering. Tillkommer kostnader för borrning i huset som TC Kraft skall ombesörja. Eivor 
kontaktar Telia för att ställa en del praktiska frågor inför installationen av mediaomvandlaren. . 

  9. Obetalda fakturor: Inga obetalda fakturor från medlemmarna.. 

10. Svetsning och blåsning ej klar på fåtal fastigheter i Görvik och Sörviken. Björn kontaktar TC 
Kraft för att få ett slutdatum. 

 11. Har beslutats att trähuset i Görvik ska användas till Nodhus. Leif hämtar ett lås hos Björn för att 
montera in i Nodhuset Sörviken. Uppdrogs åt Leif att återigen kontakta Storåns El för att 
koppla in el inne i Nodhuset i Sörviken. Beslöts att anlita annat elföretag om inte Storån 
kommer kommande vecka. 

12. Övriga frågor: Tillstånd från Trafikverket har nu inkommit till föreningen för att skjuta under 
vägen. 

 Deklarationen för 2015 ska enligt brev från Skattemyndigheten kompletteras. Björn ser över 
vad som fattas.   

 Gertrud ombesörjer att fibernytt kommer ut omgående för information till medlemmarna 
angående installationen av Mediaomvandlaren.    

12 Gertrud kallar till nästa styrelsemöte vid behov. 
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13 Gertrud avslutade mötet.    . 

 

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

     
    


