
 Protokoll från styrelsemöte i Förenade Fiberbyar 2017-01-18 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 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. 

Björn ska hyra in ett bokföringsprogram SPSC i ett moln. 

Diskussion med Telia om hyrköp.  

  6 Kassarapporten 2017-01-18: 198.803.- . Kvar att utnyttja på checkkrediten 224.819.- , 
Föreningen har inte fått stödet utbetalat från Länsstyrelsen än.   

  7 Beslöts att teckna en försäkring på Länsförsäkringar. Björn ombesörjer. 

  8. Kompletteringar till Länsstyrelsen .Uppdrogs åt Gertrud att kontrollera datum för 
wismafakturan och skicka till Länsstyrelsen.  Gertrud har återigen kallat till ett möte 24 januari 
kl 13.00 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. Eivor kontaktar Teliabutiken i Östersund. I första hand ett möte med styrelsen och därefter ett 
medlemsmöte.    

10. Övriga frågor: Förslag kom från ordföranden att vi ska anlita någon utanför styrelsen som ska 
sköta bokföringen Beslut tas på nästa styrelsemöte.  

Uppdrogs åt Gertrud att sammanställa ett brev till Länsstyrelsen där vi förlänger slutdatum på 
projektet till sista juni 2017. 

Uppdrogs åt Gertrud att kontakta revisorn för mer information om bokföring/deklarationen. 
Gertrud har kontaktat Pelle Persson, Coompanion, som sagt att det är ok med återbetalning av 
moms på de avgifter föreningen har och kommer att ha. 

11. Kallelse till nästa möte skickas ut efter behov.  

12. Mötet avslutades 
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Gertrud Olsson     Eivor Frestadius 
Ordförande     Sekreterare 
 
   Justeras 
 
                        
Joakim Hallgren     Sven-Erik Spjuth

     
    


