
 Protokoll från styrelsemöte i Förenade Fiberbyar 2017-08-27 kl 18.00
 Plats: Eivor Frestadius, Sörviken 

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

  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.  

Besiktningen av nätet: punkt 8. Ändring av placering av routern hos Ulf Schröder, Sörviken. 
Leverans av 1 kubik jord hos Fredrik Paulin, Görvik. Kontroll av att inkopplingen fungerar hos 
medlemmarna.  Kvarstår att kontrollera hos Poppe, gammelgården, Fredrik Paulin och Peggy 
Waerdal, Görvik.  

Besiktningsanmärkningarna för Reaxcer kvarstår. Uppdrogs åt Leif att återigen kontakta 
Skanova om lås till Nodshuset i Sörviken. 

  6 Kassarapporten 2017-08-22:  381.123.50. Checkkrediten är inlöst.  Eivor redovisade de utgifter 
som kommer de kommande tre månaderna. Björn redovisade månadskostnaden för 
medlemmarna som har sjunkit eftersom checkkrediten är inlöst. 

  7 Beslöts att avvakta med serviceavtalet från Eltel eftersom styrelsen ska få till ett möte med 
Skanova om att hyra ut nätet. 

   8  Uppdrogs åt Gertrud att kontakta Niklas Dargin, Skanova för att få till ett möte med styrelsen 
om att hyra nätet.  Gertrud har också ansvar för att Länsstyrelsen ska återkomma och hur 
diskussionerna mellan Jordbruksverket och Länsstyrelsen fortlöper om att hyra ut fibernät.   

  9 Samtliga handlingar som ska skickas in till Länsstyrelsen för slutredovisningen skall förvaras hos 
Björn.  

10 Eivor redovisade veckans samtal med Telia, Reaxcer och Eltel.  Reaxcer kommer att åtgärda 
besiktningsanmärkningarna kommande vecka samt överlämna dokumentationspärmen till 
Eivor. Eltel ska försöka bli klar med all dokumentation som ska in i Telias databas och komma 
med besiktningsfakturan under september månad.  Eivor redovisade samtal med Telia 
angående fakturan för mediaomvandlarna i Görvik. Bekräftelse har gått både till Eivor och 
Gertrud att en kreditfaktura på 21.600.- + moms.  

11 Påminnelsefakturor till de medlemmar som inte betalt Drift- och Underhållsfakturan i tid. 
Uppdrogs åt Björn att kontakta Pia för att kontrollera så fakturorna som skickats ut är rätt. 
Dröjsmålsränta på 10 % och påminnelseavgift på 100 kr ska påföras nästa faktura.  
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12 Inga övriga frågor. 

13 Ordföranden kallar till nästa möte när behov finns. 

14 Gertrud tackade Eivor för fika och avslutade mötet. 

 

. 

Gertrud Olsson     Eivor Frestadius 

Ordförande     Sekreterare 
 
   Justeras              
 
  
Joakim Hallgren     Sven-Erik Spjuth
      
    


