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Mötesdag,	  tid	  och	  plats	   Vem 
Söndag	  2012-‐10-‐21	  
klockan	  18.00	  i	  Sockenstugan,	  Fjällsta	  

SiS Styrelsemöte	  
	  

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

Peter	  Edling,	  Karin	  G	  Grahnlöf,	  Magnus	  Eriksson	  

	  
Punkt Rubrik/	  Ärende	  /	  Fråga 

1	   Styrelse	  arbetet.	  
Beslöt	  att	  styrelsen	  fortsättningsvis	  använder	  sig	  av	  Droppbox	  som	  kommunikationskanal.	  
Mapp	  har	  skapats	  i	  Droppbox	  där	  styrelsen	  internt	  kan	  ställa	  frågor	  på	  ett	  ”mer	  eller	  mindre	  
strukturerat	  sätt”	  
Ljuskanon	  medtages	  till	  varje	  styrelsemöte,	  Elisabeth	  och	  Lars	  kan	  låna	  från	  resp	  arb.	  

2	   Säljbrev	  
Ingegerd	  åtar	  sig	  att	  tillsammans	  med	  Torbjörn	  lämna	  utkast	  till	  säljbrev.	  	  

3	   Geografiska	  arbetsområden.	  	  	  
Den	  geografiska	  gränsdragningen	  för	  byombudens	  arbetsområden	  beslutades.	  	  
Totalt	  5	  arbetsområden.	  
-‐Beslutade	  att	  om	  byarna	  ”Guldkkusten”	  och	  Hannåsen	  skall	  vara	  med	  i	  fiberprojeket	  skall	  de	  ha	  	  
eget/egna	  byombud.	  Lennart	  undersöker	  hur	  området	  för	  fiberdragningen	  för	  Gällö	  tätort	  
kommer	  att	  se	  ut.	  	  
1.	  Fjällsta	  –	  Lennart	  Berggren	  
2.	  Sörviken/	  Lansom	  –	  Magnus	  Mellgren	  och	  Elisabeth	  Hansson	  
3.	  Tavnäs/Gålön.	  -‐	  Stig	  Sundin	  och	  Peter	  Edling	  
4.	  Hosjö/Lövsta.	  	  –	  Ingegerd	  Näslund	  
5.	  Fanbyn/Marsätt/Samsta.	  –	  P	  O	  Olsson	  

4	   Viktigt	  möte	  i	  Gimdalen	  
den	  4/11.	  Önskvärt	  att	  så	  många	  som	  möjligt	  kan	  närvara.	  Lennart	  meddelar	  vilket	  tid	  mötet	  
hålls.	  	  

5	   Nästa	  styrelsemöte	  
Sundsjö	  Sockenstuga	  den	  11/11	  kl.	  17.30	  –	  19.30.	  	  
Ingegerd	  ordnar	  fika!	  

	   	  
	    

Ingegerd Näslund 
_____________________________________ 
Vid pennan  
 
Lars Norrby   
_____________________________________ 
Justerare  
	  

	  


