
 Protokoll från styrelsemöte i Förenade Fiberbyar 2017-12-15 kl 18.30
 Plats: Eivor och Leif Frestadius, Sörviken 

 

 

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

  5 Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. Kvarstår att Gertrud ska upprätta en ny 
mailadress för hantering av fakturor. 

  6 Kassarapporten 2017-12-15:  303.655.30 Kvarstår stödmedel från Länsstyrelsen. Björn 
kontaktar Pia angående kreditering av medlemsavgifter   ut till medlemmarna. Björn föreslår 
att Pia debiterar bokföringskostnader kvartalsvis. 

  7   Hyresavtalet med Skanova gicks igenom. Uppdrogs åt Eivor att kontrollera med Skanova om 
vissa funderingar som styrelsen hade i avtalet.  

   8 Uppdrogs åt Björn att kontrollera att återbetalningssumman stämmer för de som har en 
avbetalningsplan till föreningen. Uppdrogs åt Gertrud och Sven att kontakta de som ej lämnat 
in sina kontouppgifter.    

  9 Eivor för diskussioner med Skanova och Telia angående övertagande av Nodhusen i Sörviken 
och Görvik. .  

10 Styrelsen kommer att föreslå årsmötet att ta ut en medlemsavgift till föreningen på 100.- per 
år.  

11 Styrelsen föreslår att ingen drift- och underhållsavgift kommer att tas ut utan föreningen 
kommer att använda de medel som finns på kontot till transmissionskostnaden, el i nodhusen, 
revisor, bokföring mm. Nytt beslut tas 2019.,,Gertrud ombesörjer ett utskick av fibernytt om 
detta. 

12 Beslöts att skicka in en ny styrelseanmälan till bolagsverket efter årsmötet 2018. 

13 Gertrud ansvarar för att skicka in uppgifter till PTS. 

14 Gertrud kontaktar Benita Weidlertz  i valberedningen inför kommande årsmöte som kommer 
att äga rum 14 april 2018 kl 14.00 på Bygdegården i Gör. Belöts  att tillfråga medlemmarna om 
önskemål om en datakurs. 

15 Medlemsfoldern ska vara klar för att diskuteras på nästa styrelsemöte. 
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16 Nästa styrelsemöte 11 februari kl 18.00 hos Sven-Erik. 

17 Gertrud avslutade mötet. 

 

. 

Gertrud Olsson     Eivor Frestadius 

Ordförande     Sekreterare 
 
   Justeras              
 
  
Kerstin Lindberg    Sven-Erik Spjuth
      
    


