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Mötesdag,	  tid	  och	  plats	   Vem 

Söndag	  2014-‐03-‐02	  klockan	  18.00	  i	  Sockenstugan,	  
Fjällsta	  

SiS Styrelsemöte	  
	  

Deltagare	   Kopiemottagare	  

Torbjörn	  Näslund,	  Stig	  Sundin,	  Joakim	  Kålen,	  Maria	  
*Bengtsdotter,	  Magnus	  Kristofferson,	  Mats	  Rihne,	  
Lennart	  Berggren,	  

Lars	  Norrby,	  Ingegerd	  Näslund,	  Elisabeth	  Hansson,	  
Richard	  Nilsson	  

	  
§	  1	  Mötets	  öppnande	  	  
	   Ordföranden	  Torbjörn	  Näslund	  hälsade	  välkommen	  och	  förklarade	  mötet	  öppnat	  	  	  
§	  2	  Val	  av	  justerare	  	  

Styrelsen	  beslutade	  att	  välja	  Lennart	  Berggren	  att	  skriva	  protokollet	  	  
	  
§	  3.	  Fortsatt	  förfarande	  beträffande	  antagna	  anbud	  

Torbjörn	  har	  haft	  kontakt	  med	  
• Systemleverantören	  ByNet	  (Jonas	  K)	  om	  upprättande	  av	  avtal.	  Hittills	  har	  ByNet	  

använt	  samma	  mall	  i	  all	  tidigare	  uppdrag	  men	  en	  viss	  modifiering	  är	  på	  gång.	  
ByNet	  erbjuder	  sig	  vara	  behjälplig	  vid	  upprättande	  av	  avtal	  med	  
markentreprenör.	  

• Specialist	  för	  råd	  om	  vad	  vi	  bör	  tänka	  på	  vid	  upprättande	  av	  avtal	  med	  
upphandlad	  systemleverantör.	  Denne	  återkommer	  i	  ärendet.	  

§	  4.	  Läget	  beträffande	  upprättande	  av	  markägaravtal	  
• Lite	  har	  hänt	  förutom	  i	  Hosjö-‐Lövsta	  där	  Mats	  börjat.	  	  
• Kartor	  finns	  klara	  för	  det	  fortsatta	  arbetet	  och	  delas	  ut	  vid	  dagens	  möte.	  
• Vissa	  anslutningsavtal	  ej	  påskrivna	  och	  vissa	  har	  ej	  betalt.	  
• Hugsnäset	  aktualiseras	  (Inger	  Jönsson	  vill	  ha	  en	  eller	  ev.	  flera	  anslutningar)	  

Lennart	  får	  i	  uppgift	  att	  kontakta	  henne	  innan	  Mats	  Nilsson	  kommer	  med	  
anslutningsavtal.	  

	  
§5.	  Tillståndsprocessen	  gällande	  upp-	  och	  nedgång	  av	  kabel	  i	  sjöarna	  

Ansökan	  betr.	  upp-‐	  och	  nedgångarna	  bör	  ske	  så	  snart	  som	  möjligt	  efter	  att	  
markägaravtal	  upprättats.	  	  

	  
§6.	  Nästa	  möte	  

Nästa	  styrelsemöte	  blir	  tisdagen	  den	  11	  mars	  klockan	  18.00	  i	  Sundsjö	  Sockenstuga	  (lilla	  
salen)	  och	  innehåller	  möte	  med	  ByNet/Jonas	  Kriström	  om	  ovanstående	  och	  
markentreprenaden.	  
Stig	  ordnar	  fika.	  
	  
	  
	  

	  
Vid	  pennan Justerare 

Lennart Berggren Torbjörn Näslund 
 

	  


