
 Protokoll från styrelsemöte i Förenade Fiberbyar 2017-07-03 kl 18.00
 Plats: Björn Stranne, Görvik 

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

  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 Kerstin Lindberg 

  5 Kvarstår från föregående protokoll:  Björn ska ta fram ett förlag till ”folder” där alla nya 
medlemmar kan läsa om de villkor som gäller för att koppla på fibern. Eivor har kontaktat TC 
Kraft och Eltel för en offert om underhåll. Endast Eltel har inkommit med ett förslag. 

  6 Kassarapporten 2017-07-03: 143.106:50SEK. Kvar att utnyttja på checkkrediten 800.000EK.    

  7 Föreningen väntar på utbetalning av Reaxcers tilläggsfakturan från Länsstyrelsen på 
147.895SEK.  Eivor talade med handläggaren på Länsstyrelsen 2017-06-29 i samband med ett 
möte där och de lovade försöka med utbetalning under juli månad. Viktigt att föreningen 
försöker få in slutredovisningen innan september månads utgång 

Slutdatum för inskick av redovisningen är framflyttat till 31 december 2017.  

8 Besiktning av nätet. Eivorhar kontakta   Reaxcer angående de punkter i besiktningsprotokollet 
som skulle varit åtgärdade före 30/6. Reaxcer kontaktar Skanova angående låsen till samtliga 
11 skåp och tätningsskiva mot marken också i samtliga skåp. Eivor mailar till 
besiktningsmannen att föreningen vill ha ett ok när samtliga 5 punkter är åtgärdade. 

 Dessutom ska TC Kraft kontakta Ulf Schröder, i Sörviken, om ändrad placering av Routern. 
Reaxcer ska också leverera 1 kubik jord för att täcka igen skadorna hos Fredrik Paulin i Görvik. 

 Uppdrogs åt Eivor att kontakta Reaxcer för att få ett ok att ringa Reaxcer eller TC Kraft om 
något fel uppstår under garantitiden (2år). En diskussion ska också föras huruvida föreningen 
gör med de medlemmar som ej är inkopplade hos en tjänsteleverantör och något fel i 
kopplingen mellan mediaomvandlaren och routern inne i huset uppstår.  

  9 Lås till Nodhuset i Sörviken ska även det ombesörjas av Skanova – Reaxcer se p 8.
  

 Styrelsen beslöt att det inte går att utestänga en medlem som inte betalar. Däremot beslöts att 
en påminnelseavgift på 100SEK ska påföras på nästa faktura. Upprepas denna försening av 
inbetalning vid nästa faktura kommer påföljande faktura att öka med 200 SEK. 

11 Eivor gick genom kostnader och intäkter från juni-september samt ekonomisk översikt. 
Föreningen har ”större” fakturor på ca 134.000SEK som återstår (förutom drift- och underhåll) 
och styrelsen kan konstatera att vi klarar dessa utan att använda krediten i banken,
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12 Förfrågan om serviceavtal har skickats till TC Kraft och Eltel. Endast förslag till serviceavtal från 
Eltel har inkommit. Beslöts att Björn och Leif ska läsa igenom avtalet och komma med 
synpunkter till nästa styrelsemöte. 

13 Beslöts att samtliga handlingar till slutredovisningen ska vara framtagna till nästa styrelsemöte, 
Eivor kontaktar Reaxcer om de kan skriva ut allt i pappersform som idag finns på stickan. 
Kerstin framställer ett diagram som ska medfölja förvaltningsplanen och Eivor fastställer 
därefter planen till nästa möte.  

14 Övriga frågor. Angående hyrköp. Eivor har varit kontakt med Ann-Louise Hansson, 
bredbandssamordnaren i Strömsunds kommun som kommer att höra med sina kollegor i 
Bräcke kommun om erfarenheten av hyrköp. Beslöts att styrelsen också ska läsa på angående 
hyrköp till nästa styrelsemöte. 

 Enligt protokoll från   2015-11-14 där det diskuterades vilken inriktning medlemmarna hade till  
att äga bynätet eller inte framkom att 51 röstade för att sälja nätet och 5 att behålla nätet. 

 Styrelsen kommer därför att kalla till ett nytt medlemsmöte under oktober månad. 

 Eivor har återigen kontaktat Telia angående den felaktiga fakturan på mediaomvandlarna i 
Görvik. Fakturadatum är framflyttat till sista juli. 

 Björn och Leif ska fakturera Eltel för igenläggning av skarvbrunn 550SEK/timme plus moms 
totalt 3 timmar.  

15. Beslöt att kalla till möte när nästa behov uppstår. 

16 .Gertrud tackade Björn för fika avslutade mötet. 

 

. 

Gertrud Olsson     Eivor Frestadius 

Ordförande     Sekreterare 
 
   Justeras              
 
  
Leif Frestadius     Kerstin Lindberg 


