
 Protokoll från styrelsemöte i Förenade Fiberbyar 2017-01-15 kl 16.00
 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 Joakim Hallgren  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 2017-01-15: 50.838.- . Kvar att utnyttja på checkkrediten 224.819.- , 
Föreningen har inte fått stödet utbetalat från Länsstyrelsen än..   

  7 Obetalda medlemsfakturor: Fr o m 1 januari 2017 kommer en påminnelseavgift på 60.-  att 
läggas på nästkommande faktura. Det är för mycket arbete för styrelsen att skicka ut  
påminnelser utan att ta betalt .Uppdrogs åt Gertrud går ut om ett fibernytt om detta. 

  8. Styrelsen gick igenom mängdförteckningen från Reaxcer. Uppdrogs åt Gertrud att återigen 
kalla till ett möte med Reaxcer, TC Kraft och Paul Eriksson för att reda ut förteckningen inför 
kommande faktura från Reaxcer. Beslöts att Eivor ringer Telia om fakturan på 
Mediaomvandlaren efter det mötet. 

  9. Genomgång av kommande kostnadskalkyl efter det att nätet är påkopplat;  Björn har gjort en 
sammanställning som kommer att fyllas på allt eftersom vi vet vilka kostnader som uppstår. 
Sammanställningen kommer senare att presenteras på årsmötet. Beslöts att Björn hyr ett 
bokföringsprogram SPSC i ett moln. 

 Beslöts att tacka nej till offerten från Handelsbanken om att lägga ut faktureringen till 
Handelsbanken Finans. Kostnaden blir för hög för föreningen. Beslöts att styrelsen fakturerar 
och bokför själv. Eivor kontaktar Handelsbanken.    

10. Inskick av fakturor till Länsstyrelsen: Föreningen har återigen fått ett brev från Länsstyrelsen 
om kompletteringar. Uppdrogs åt Björn att kontakta Länsstyrelsen då styrelsen anser att vi 
redan har skickat in handlingarna och behöver reda ut vad de vill ha. 

 11. Beslöts att föreningen ska teckna en gruppanslutning för samtliga medlemmar  med Telia Bas 
som grund. Kim har försökt fördjupa sig i det tjänsteutbud Telia har. Beslöts att Kim kontaktar 
Christer Tjäder på Telia.  

12. Medlemsmöte och Årsmöte: Medlemsmötet är avhängt när styrelsen  får besked från Christer 
Tjäder. Årsmötet fastställs efter det att revisorn är klar med revisionen. 
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13. Övriga frågor: Föreningen har fått erbjudande från kommunen att ta över plåthuset i Görvik. 
Beslöts att föreningen tackar nej eftersom Skanova vill ha trähuset som Nodhus. Björn 
kontaktar kommunen. 

 Beslöts att diskussion med Telia om hyrköp av nätet ska börja föras under februari månad 

Beslöts att flytta fram slutdatum för projektet från 31 mars till 30 juni 2017. 

  

14. Nästa styrelsemöte onsdagen den 18 januari kl 18.00 hos Björn 

15. Gertrud avslutade mötet. 

 

    . 

 

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

     
    


