Sundsjö i Samverkan Ekonomisk Förening

Mötesdag, tid och plats

Vem

Söndag 2013‐06‐17
klockan 19.00 på Bygdegården i Fanbyn

SiS Medlemsmöte

Deltagare

Deltagare medlemmar

Torbjörn Näslund, Stig Sundin, Maria Bengtsdotter, Vid medlemsmötet deltog ca 52 personer
Ingegerd Näslund, Lennart Berggren, Magnus
Se deltagarlista
Kristoffersson, Mats Rihne, Joakim Kålen, Karin G
Grahnlöf, Lars Norrby, Rickard Nilsson

1. Mötets öppnande
Torbjörn Näslund förklarade mötet öppnat.
2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet
Ordförande: Torbjörn Näslund
Sekreterare: Ingegerd Näslund
Justerare: Håkan Fredin och Åke Andersson
3. Fastställande av dagordning
Förelagd dagordning godkändes
4. Kassarapport
Joakim Kålen redogjorde kortfattat för föreningens ekonomiska status.
5. Lennart Berggren informerar.
A. Bidragsansökan Länsstyrelsen
Lennart inleder med att berätta att Länsstyrelsen beviljat bidrag till föreningen
motsvarande 50 % av budgeterad kostnad för vårt fiberprojekt. Vidare berättade
Lennart att vår upphandling av grävning måste vara offentlig. Detta beroende på att
finansieringen till så stor del bestrids med allmänna medel. Det räcker dock med att
upphandlingsunderlaget offentliggörs inom Sverige. I vår ansökan till Länsstyrelsen
angav vi att vår likviditet skall säkerställas genom uttaxering från föreningens
medlemmar med upp till 15 000 kr per medlem.
B. Vad händer inom Bräcke Fiber?
Bräcke Fiber är en ideell förening som består av en representant från var och en av
Bräcke Kommuns fiberföreningar. Ordförande är Erik Magnusson, Pilgrimstad.
Föreningen fungerar dels som samverkansorgan mellan kommunens olika
fiberföreningar, men utgör också en samlad röst utåt i olika sammanhang.
6. Jonas Kriström, byNet, informerar om processens nuvarande läge
Jonas Kriström redogjorde för byNets roll i projekteringen av fiberutbyggnaden.
Frågor från mötesdeltagarna besvarades.
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7. Av styrelsen lagda förslag
 Beslut om ”fiberprojektets” fullföljande: Församlingen beslöt att fortsätta och
fullfölja arbetet med att bygga ett fibernät inom angivet område.


Beslut om uttaxering från föreningens medlemmar med anledning av fullföljande av
projektet: Styrelsens förslag om uttaxering är 13 500 kr per installation, med
möjlighet till ytterligare uttaxering upp till maximalt 15 000 kr per installation.
Mötet beslöt att föreningen ska uttaxera enligt styrelsens förslag.



Sista datum för intresseanmälan: Styrelsens förslag är 2013‐07‐31. Mötet beslöt i
enlighet med styrelsens förslag.

8. Övriga frågor
Inga övriga frågor lyftes till beslut.
9. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.
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