
Protokoll från styrelsemöte i Förenade Fiberbyar 2019-02-24 kl 18.00  

Plats: Bygdegården i Görvik 

 

Närvarande: Gertrud Olsson, Björn Stranne, Sven-Erik Spjuth, Leif Frestadius, Eivor 

Frestadius, Joakim Hallgren och Kerstin Lindberg 

 

 

 

1. Gertrud Olsson hälsade välkommen och öppnade mötet. 

2. Dagordningen godkändes. 

3. Till sekreterare valdes Eivor Frestadius. 

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

5. Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 

6. Kassarapporten 2019-02-24: 357.991:05 kr. 

7. Skanovas Besiktningsanmärkningar: Från mötet med Skanova 2019-02-22 kunde 

äntligen konstateras att samtliga besiktningsanmärkningar från Eltels sida är 

åtgärdade. Kvarstår från anmärkningarna att Reaxcer ska sätta fast samtliga skåp då 

kälen försvunnit. Beslöts att Eivor har kontakt med Reaxcer under våren. 

8. Nodhuset i Sörviken: Återstår att flytta alla kopplingar till nodhuset i Görvik. 

Kommer att åtgärdas under maj månad. Eltel kontaktar Eivor när det arbetet ska 

börja. Uppdrogs åt Gertrud att kontakta Fam Jönsson då föreningen fått datum för 

detta. Nodhuset i Sörviken ska då också flyttas av Sörvikens Byalag. 

9. Beslöts att efter samtal med revisorn ska de felaktiga medlemsfakturerna korrigeras. 

Skall korrigeras till Drift- och underhåll på 100 kr plus moms.   

10. Kerstin kommer på årsmötet presentera förslag på retroaktiv ersättning och förklara 

angående skatter och avgifter för föreningen. 

11.  Kallelse till årsmötet ska ut v 9 eller 10. Beslöts att efter årsmötet ska utskick göras 

angående felaktiga medlemsavgiften, varför det är viktigt att föreningen måste ta ut 

moms och varför det är viktigt att medlemmarna meddelar föreningen när man bytt 

emailadress.  

12. Björn presenterade de kostnader som gäller för föreningen under 2019. Skall 

presenteras på årsmötet och skickas ut till samtliga medlemmar som inte närvarar 

vid årsmötet. 

13. Övriga frågor: Uppdrogs åt Gertrud och Kerstin att efter årsmötet upprätta en 

komplett medlemslista över fastighetsbeteckning, namn, adress och mailadress till 

samtliga medlemmar. 

 

 

 



 

2. 

14. Nästa möte 14 april 2019 kl 15.30 på Bygdegården, Görvik. 

15. Gertrud avslutade mötet. 

 

 

  

 

Gertrud Olsson   Eivor Frestadius 

Ordförande    Sekretrare 

  Justeras 

 

 

Joakim Hallgren   Sven-Erik Spjuth 

 

 

 

    

 

 

  

 

  

 

   

  


