
 Protokoll från styrelsemöte i Förenade Fiberbyar 2017-03-12 kl 18.00
 Plats: Björn Stranne, Görvik 

 

Närvarande: Björn Stranne, Eivor Frestadius, Gertrud Olsson, Sven-Erik Spjuth, Joakim 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 Kvarstår:  Björn ska hyra in ett bokföringsprogram SPSC i ett moln. 

  6 Kassarapporten 2017-03-12: 121.535:50 kr. Hela checkkreditsbeloppet är återbetalat.    

  7 Föreningens ekonomi och förslag till framtida utdebiteringar. Föreningen ligger ute med 
kostnader för grävning, fiberdragning etc. 

Beslöt att  till dess att alla fakturor är betalda och styrelsen kan göra ett ”bokslut” på samtliga 
kostnader skall drift- och underhåll debiteras ut. Föreningen kommer att ha en del kostnader i 
framtiden som kommer att presenteras på årsmötet.  

  8. Beslöt att föreningen ska fortsätta anlita revisionsfirman Hellström & Hjelm under 2017. Nytt 
beslut tas under 2018. Styrelsen har beslutat att anlita Pia Sundqvist att sköta bokföringen 
kommande bokföringsår.  

  9. Avstämning inför invigningen. 

Beslöts att Gertrud går ut med en påminnelse inför både invigningen och årsmötet. Vi behöver 
också ytterligare två tårtor.  Eivor ansvarar för alla inköp. Björn fixar kaffe på bygdegården. 
Gertrud skriver ihop ett välkomsttal och en bakgrund till att vi har fiber idag.  Inbjudna gäster 
från Skanova, media mm tas om hand av två värdinnor, Gertrud ansvarar för att utse värdinnor.  
Styrelsen ska ta med egen sax.     

10. Avstämning inför årsmötet. Handlingar som saknas är resultat- och balansräkningen samt 
revisionsberättelsen. Gertrud ombesörjer att någon kokar fika och bakar bröd. 

 11. Besiktningsman: Eivor väntar in en offert från Hans Johansson, troligtvis kommer besiktning av 
nätet ske under v 11.  

12. Övriga frågor. Beslöts att Leif ska köpa in en paxfläkt till Nodhuset i Sörviken, Temperaturen i 
nodhusen ska ligga på ca +10 grader.  

 Hemsidan.  Hemsidan har fått en flik med frågor och svar från medlemmarna som kallas FAQ.. 

 Beslöts att Gertrud skriver till Länsstyrelsen och begär att få flytta fram slutdatumet till sista 
oktober 2017. 
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 Kvarstår Informationshandlingar från Sven-Åke Westman om hyrköp. 

13. Ordförande kallar vid behov. 

14. Gertrud avslutade mötet. 

 

    . 

 

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

     
    


