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Mötesdag,	  tid	  och	  plats	   Vem 
Söndag	  2012-‐10-‐07	  
klockan	  18.00	  i	  Sockenstugan,	  Fjällsta	  

SiS Styrelsemöte	  
	  

Deltagare	   Kopiemottagare	  
Lars	  Olsson,	  Elisabeth	  Hansson,	  Lars	  Norrby,	  
Joakim	  Kålen,	  Stig	  Sundin	  samt	  Lennart	  Berggren.	  	  	  
	  

Ingegerd	  Näslund,	  Peter	  Edling,	  Magnus	  Mellgren,	  
Karin	  G	  Grahnlöf	  
	  

	  
Punkt Rubrik/	  Ärende	  /	  Fråga 

1	   Ordföranden,	  Lennart	  B,	  förklarar	  mötet	  öppnat	  och	  hälsar	  de	  närvarande	  välkomna.	  
Stig	  bjuder	  på	  nybakade	  bullar	  som	  avnjuts	  under	  mötet.	  
	  

2	   Lars	  N	  utses	  att	  justera	  protokollet	  
	  

3	   Möte	  med	  ByNet	  	  	  
Torsdagen	  den	  11	  oktober	  klockan	  18.00	  möter	  fiberföreningarna	  i	  Revsunds-‐,	  Rissna-‐områdena	  
ByNet.	  Vi	  är	  inbjudna	  och	  vi	  deltar	  med	  så	  många	  vi	  får.	  	  
Av	  närvarande	  räknar	  Stig	  och	  Lars	  N	  med	  att	  kunna	  gå.  
	  

4	   Blankett	  för	  medlemsansökan	  
Utkast	  till	  blankett	  för	  medlemsansökan	  till	  SiS	  föreligger.	  Utkastet	  diskuteras.	  	  
Beslut:	  vissa	  kompletteringar	  kan	  behövas	  men	  utformningen	  beslutas	  vid	  nästa	  möte	  
	  

5	   Ny	  logotype	  för	  SiS	  
Förslag	  till	  ny	  logga	  föreligger.	  
Beslut:	  Logga,	  överensstämmande	  med	  sidhuvudet	  i	  detta	  protokoll	  skall	  i	  fortsättningen	  
användas	  på	  hemsidan	  och	  i	  våra	  dokument.	  Lars	  N	  skapar	  dokumentmallar	  som	  ska	  användas	  i	  
fortsättningen.	  
	  

6	   Hemsidan	  	  
Lars	  N	  har	  börjat	  bygga	  upp	  websidan	  med	  adress	  www.sundsjofiber.se	  
Sidan	  innehåller	  redan	  en	  hel	  del	  intressant	  info.	  
Beslutas:	  vi	  lägger	  ut	  styrelsens	  ledamöter	  och	  deras	  mail	  adresser.	  	  
Även	  protokoll	  och	  andra	  dokument	  skall	  läggas	  ut.	  
Följande	  e-‐mail	  skapas	  för	  kommunikation	  (info@sundsjofiber.se,	  styrelsen@sundssjofiber.se,	  
kassor@sundsjofiber.se,	  webmaster@sundsjofiber.se	  )	  
	  

7	   Prioriterat	  arbete	  
Vi	  tar	  del	  av	  ”Scenarier	  för	  byanät”	  (http://bredbandivarldsklass.se	  )	  
2012-‐02-‐17	  Scenario	  A_Skatteverksuppdaterad)	  som	  är	  en	  utmärkt	  vägledningför	  det	  
kommande	  arbetet.	  
Beslut:	  
Vi	  beslutar	  att	  till	  nästa	  möte	  planerar	  vi	  att	  ha	  följande	  klart:	  	  

• ”Säljbrev”,	  d	  v	  s	  informationsblad	  som	  skickas	  ut	  tillsamman	  med	  	  
• Blankett	  för	  medlemsansökan	  
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Punkt Rubrik/	  Ärende	  /	  Fråga 

• Fastighetsförteckning	  användbar	  för	  våra	  syfte.	  	  
(Lennart	  jämför	  vilket	  av	  de	  fastighetsförteckningar	  vi	  har	  som	  passar	  bäst	  för	  fortsatt	  
bearbetning,	  vidarebefordrar	  den	  till	  Lars	  N	  för	  ”vidare	  funderingar”.	  Slutliga	  modellen	  
av	  fastighetsförteckning	  bearbetas	  sedan	  så	  att	  den	  kan	  användas	  för	  styrelsen	  och	  i	  ”by	  
områdesvis”	  format	  för	  byombuden)	  	  

• I	  enlighet	  med	  Lars	  N:s	  förslag	  att	  använda	  Dropbox	  som	  hjälpmedel	  för	  vår	  interna	  
dokumenthantering.	  

	  
8	   Byombudens	  uppgifter	  diskuteras	  

Byombuden	  bör	  kunna	  vara	  styrelsens	  förlängda	  armar.	  Via	  styrelsen,	  som	  har	  geografisk	  
spridning,	  svarar	  de	  för	  ”viktiga	  kontakter	  med	  sina	  fastighetsägare”	  som	  t.	  ex.	  
informationsspridning	  med	  lappning	  i	  lådor	  och	  diverse	  direktkontakter.	  
	  

9	   Adjungerad	  ledamot	  –	  
Karin	  Gydemo	  Grahnlöf,	  Fanbyn,	  som	  har	  stor	  erfarenhet	  från	  fiberprojekt,	  allt	  från	  ansökningar	  
till	  genomförande	  har	  erbjudit	  föreningen	  sina	  tjänster.	  Hon	  vill	  inte	  ingå	  som	  ledamot	  eller	  
ersättare	  i	  men	  kan	  bistå	  oss	  när	  vi	  så	  önskar.	  
Vi	  beslutar	  att	  tacksamt	  ta	  emot	  Karins	  erbjudande	  och	  utser	  henne	  till	  adjungerad	  ledamot.	  
	  

10	   Nästa	  styrelsemöte	  
Söndagen	  den	  21	  oktober	  klockan	  18	  i	  Sockenstugan.	  Elisabeth	  lovar	  ta	  med	  fika	  
	  

11	   Möte	  avslutas	  
	  

12	    
 
_____________________________________ 
Vid pennan Lennart Berggren 
 
   
_____________________________________ 
Justerare Lars Norrby 
 
	  

	  


