
 Protokoll från styrelsemöte i Förenade Fiberbyar 2016-12-22 kl 14.00
 Plats: Björn Stranne, Görvik 

 

Närvarande: Björn Stranne, Eivor Frestadius, Gertrud Olsson, Kim Hallgren och Leif Frestadius. Ej närvarande: Tina Eriksson 
och Sven Erik Spjuth   

  

De s 

  2 Dagordningen godkändes. 

  3 Till sekreterare för mötet valdes Eivor Frestadius. 

  4 Till justeringsmän valdes Björn Stranne och Kim Hallgren. 

  5 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.  Kvarstår:  Gertrud ska sammanställa frågor 
och svar efter det att föreningen tecknat avtal med Kommunikationsoperatören. 

  6 Kassarapporten 2016-12-19: 343.483.-. Faktura nr 3 till Reaxer ska vara betald 2016-12-30 och 
då kommer föreningen återigen utnyttja bankkrediten.   

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

  8. Beslöts att fr o m  2017-01-01  fakturera de som har avbetalningar på samma3-månaders  
faktura som drift- och underhållskostnaden för att sp ara in arbete åt kassören.  

  9. Kallelse till ett medlemsmöte kommer att ske i slutet av januari. Inkoppling på nätet sker i 
slutet av februari. 1 

10, 11, 12 Björn sammanställer en kostnadskalkyl som innehåller transmissionskostnaden, elfakturor,   
försäkringar, bankkostnader mm till nästa styrelsemöte så föreningen kan presentera för 
medlemmarna på medlemsmötet.  

13. Eivor kontaktar Handelsbanken för att undersöka möjligheten att fakturera via Handelsbanken 
Finans. Hur många procent som måste vara ansluta samt kostnaden för fakturering. 

14. Gertrud kontaktar Länsstyrelsen angående föreningens förslag på besesiktningsman så att 
denne kommer att godkännas av Länsstyrelsen vid slutredovisningen. 

15. Beslöts att inbjuda pressen när byarna kopplar upp sig på Skanovafibern 

16. Beslöts att en ändring av stadgar ska göras på kommande årsmöte. Skälet är att det kommer 
en ny lag för ekonomiska föreningar 2018. 

17. Beslöts att Gertrud skickar ut ett fibernytt om information om hur långt fiberarbetet kommit 
och att föreningen kommer kalla till årsmöte. Samt en God Julhälsning till medlemmarna. 

18. Uppdrogs åt Kim Hallgren att fördjupa sig om de olika tjänsterna som finns i Telias utbud. 

 Uppdrogs åt Gertrud att kontakta Valberedningen inför årsmötet. 
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 Preliminärt datum för årsmöte 2017-04-02 kl 14.00 på Bygdegården 

19. Nästa styrelsemöte 2017-01-15 kl 18.00 hos Björn Stranne 

20. Mötet avslutades. 

   

   

Gertrud Olsson     Eivor Frestadius 
Ordförande     Sekreterare 
 
   Justeras 
 
                        
Björn Stranne     Kim  Hallgrren 


