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Mötesdag, tid och plats Vem 

Söndag 2016-10-09 
klockan 19.00 i Sockenstugan, Fjällsta 

SiS Styrelsemöte 
 

Deltagare Kopiemottagare 

Torbjörn Näslund, Mats Rihne,,  Elisabeth Hansson, 
Lennart Berggren,Maria Bengtsdotter, Stig Sundin 
Joakim Kålen, Sven-Åke Wik,,,Magnus Kristoffersso 
Rickard Nilsson 

Ingegerd Näslund 
 

 
 
1 Mötets öppnande  
 
Ordförande Torbjörn Näslund hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat   

 
2 Val av justerare  
 
Styrelsen utsåg Rickard Nilsson att justera protokollet. 
 
3 Uppdatering av läget 
 
Kabelskyltar som inte är uppsatta ska snarast sättas upp, Mats beställer de skyltar som 
fattas( 2 stycken). 
 
Scanova 
Lennart har fortfarande inte fått någon kontakt med Sven Åke Westman angående vilka 
dokument som ska levereras till Scanova inför överlåtelsen. Lennart gör nya försök med 
att få kontakt med Sven-Åke Westman. 
 
Överlåtelse Telia-avtal 
I samband med ägarbyte av fastighet ska avtal med Telia sägas upp av gamla ägaren och 
nytt avtal ska tecknas av ny ägare, samt nytt avtal om medlemskap och nyttjande av 
tjänster i föreningens fibernät ska upprättas av Sundsjö fiber. 
 
Elisabeth har fått i uppdrag att upprätta en aktuell blankett  för  medlemskap och 
nyttjande av tjänster i föreningens fibernät. 
 
4  Ekonomisk rapport 
I dags dato finns det  623.000 kronor i kassan. Styrelsen beslutade att lösa lånet hos 
Telia-Finans 400.000 kronor den 31december 2016. 
Rickard undersöker med Telia hur vi ska agera när det gäller gamla kundfordringar 
om det går att stänga abonnemanget. 
 
5  Övriga frågor 
Det har kommit till vår  kännedom att Birgitta Magnusson med belägenhetadress Samsta 
1360, 84050 Gällö, i samband med att  elnätsägaren Härjeån grävt ned elledning till hennes 
fastighet (Samsta 1:8) begärt, och samtidigt  fått, bilägga kanalisation för framtida 
indragning/blåsning av fiberoptisk kabel.  
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Noteras kan att Birgitta Magnusson inte är medlem i Sundsjö i Samverkan Ek förening och  
därför ej heller fått någon form av option på anslutning till vårt nät. Kanalisationen får 
därför ej heller vara ansluten till någon av våra kopplingsskåp.  
Den dag då fastigheten ev. skall anslutas, bestämmer då aktuell nätägare  kostnaden för en 
sådan anslutning. 
 
6 Nästa styrelsemöte 
 
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte till Sundsjö Sockenstuga söndagen 
den 4 december 2016 klockan 19.00. Sven Åke har erbjudit sig att ordna med fika 
 

 
Vid pennan Justerare 

Namn…Elisabeth Hansson 
Elisabeth Hansson 

Namn Rickard Nilsson 

 

 


