
 Protokoll från styrelsemöte i Förenade Fiberbyar 2017-05-14 kl 18.00
 Plats: Kerstin Lindberg, Görvik 

Närvarande: Björn Stranne, Eivor Frestadius, Gertrud Olsson, Sven-Erik Spjuth, Kerstin Lindberg och Leif Frestadius. Ej 
närvarande: Joakim Hallgren   

  1 Gertrud Olsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

  2 Dagordningen godkändes. 

  3 Till sekreterare för mötet valdes Eivor Frestadius. 

  4 Till justeringsmän valdes Leif Frestadius  och Sven-Erik Spjuth. 

  5 Kvarstår från föregående protokoll:  Björn ska hyra in ett bokföringsprogram SPSC i ett moln. 

  6 Kassarapporten 2017-05-14: 163.875:50SEK.Kvar att utnyttja på checkkrediten 494.000SEK.    

  7 Besiktning av fibernätet. Besiktning av fibernätet genomfördes av Lars-Åke Westberg, Eltel 
2017-05-09. Entreprenaden godkändes. De 5 anmärkningspunkter som konstaterades ska vara 
åtgärdade av Reaxcer och TC kraft senast 2017-06-30. Garantitiden startar från och med 2017-
05-09. 

Ett nytt lås till Nodhuset i Sörviken ska införskaffas. Beslöts att Leif kontaktar Skanova för att 
kontrollera vilken typ av lås och vem som betalar 

Björn har fört över dokumentationen som Reaxcer skickat på ett USD minne. 

Två brunna ska täckas över. Leif har redan täckt över den i Sörviken med grus. Återstår den i 
Görvik som ska ombesörjas av Björn. Björn ska fakturera Skanova för arbetet. 

  8 Sammanställningen av kostnader och intäkter för april-juni gicks igenom. Konstaterades att 
föreningen måste utnyttja resterande checkkredit för kommande fakturor eftersom föreningen 
ännu inte erhållit utbetalningarna från Länsstyrelsen. Slutdatum för färdigställande är 
framflyttat till sista oktober 2017. 

  9 Ett förslag från styrelsen är att en ny medlem som vill ansluta sig till nätet måste börja med att 
vända sig till styrelsen. Föreningen ansvarar för hela processen. Inträde i föreningen är 
16.400SEK som årligen kommer att indexuppräknas. Utöver medlemsavgiften måste den nya 
medlemmen bekosta de faktiska kostnader som uppstår tex ersättning till den styrelseperson 
som skall hålla i processen, grävning, material, nedläggning av fiber, montering, 
dokumentation, slutbesiktning mm. Förskott på kostnaderna kommer att tas ut från 
föreningen.  

En förfrågan måste också i samband med att en ny medlem kopplas på nätet gå ut till samtliga 
fastighetsägare som ej är anslutna. Beslöts att Björn ansvarar för att ta fram ett förslagtill en 
”folder” där alla uppgifter står för att kunna dela ut till samtliga nytillkomna medlemmar. 

Styrelsen kommer att fortsätta arbetet med ovanstående förslag på nästkommande 
styrelsemöte. 

10 Styrelsen gick igenom vilka handlingar som skall in till Länsstyrelsen för slutredovisningen. 
Uppdrogs åt Gertrud att kontakta Länsstyrelsen och fråga om vi behöver registrera nätet på 
ledningskollen. Detta eftersom det är Skanova som äger stamnätet. 
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11 Övriga frågor. Uppdrogs åt Eivor att kontakta TC Kraft för en offert som underhållsentreprenör 
av nätet.    

Björn gick igenom kostnadskalkylen för drift- och underhåll.  Vissa kostnader kommer att 
försvinna t ex bankräntor när checkkrediten kommer att lösas in. 

12 Gertrud kallar till möte vid behov. 

13. Gertrud tackade Kerstin för gofika avslutade mötet. 

 

. 

Gertrud Olsson     Eivor Frestadius 

Ordförande     Sekreterare 
 
   Justeras              
 
  
Leif Frestadius     Sven-Erik Spjuth
      
   


