
Protokoll från styrelsemöte i Förenade Fiberbyar 2018-09-02 kl 18.00 

Plats: Gertrud Olsson, Görvik 

 

Närvarande: Gertrud Olsson, Joakim Hallgren, Sven-Erik Spjuth, Björn Stranne, Leif 

Frestadius och Eivor Frestadius. Ej närvarande: Kerstin Lindberg 

 

 

 

1. Gertrud Olsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

2. Dagordningen godkändes. 

3. Till sekreterare valdes Eivor Frestadius. 

4. Till justeringsmän valdes Joakim Hallgren och Sven-Erik Spjuth. 

5. Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 

6. Kassarapporten 2018-09-02: 374.951:30 

7.  Nodhusen: Görvik och Sörviken. Ingen förfrågan har inkommit till bygdegården för 

att ta över nodhuset i Görvik . Föreningen har kostnader för försäkring av nätet och 

el i nodhuset i Sörviken. Uppdrogs åt Eivor att kontakta Skanova för att fråga vad 

som hänt med besiktningen av nätet. Vem som ska bekosta försäkringen mm 

8. Kostnader för föreningen redovisades av Björn. De kostnader som kvarstår i 

föreningen utöver de i punkt 7 är Coompanion, hemsidan, revisor, porton, 

bankkostnader, kontorsmaterial och bokföring. 

9. Utdebiteringar under 2019. Medlemsavgiften bestämdes på årsmötet till 100,./år 

och hushåll plus moms. Fakturor ska skickas ut till medlemmarna i januari 2019. 

10. Transmisssionskostnaden till Skanova kvarstår. 

11. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att föreslå ersättning retroaktivt till de i styrelsen som 

lagt ner flest timmar under hela uppbyggnaden av nätet. Förslag från styrelsen till 

årsmötet 2019 är till Björn Stranne och Eivor Frestadius 50.000.- vardera. Nedlagd 

arbetstid är mellan 2.500 och 3.000 timmar vardera. Motsvarar en timpenning 

mellan 17.- till 20.-. Till Gertrud Olsson och Leif Frestadius 15.000.- vardera.   

Nedlagd arbetstid mellan 900 till 1000 timmar. Motsvarar mellan 15.- till 17.- per 

timme. För övriga ledamöter utgår ingen ersättning. Ingen arvode utgår för styrelsen 

vid styrelse- och årsmöten. 
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12. Styrelsen kommer föreslå årsmötet att ingen återbetalning av Drift- och 

underhållskostnaden kommer att ske. 

13. Övriga frågor: Uppdrogs åt Björn att påbörja en skrivelse till Polisen i Strömsund och 

Östersund med kopia till Trafikverket om hastighetsöverträdelsen i både Görvik och 

Sörviken. 

14. Gertrud avslutade mötet. 

 

 

Gertrud Olsson                                                                             Eivor Frestadius 

Ordförande                                                                                    Sekreterare 

 

Justeras 

 

 

Joakim Hallgren                                                                             Sven-Erik Spjuth 

 

 

 

 


