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Mötesdag,	  tid	  och	  plats	   Vem 
Söndag	  2014-‐08-‐03	  
klockan	  18.00	  i	  Sockenstugan,	  Fjällsta	  

SiS Styrelsemöte	  
	  

Deltagare	   Kopiemottagare	  

	  Torbjörn	  Näslund,	  Ingegerd	  Näslund,	  Stig	  Sundin	  
	  Joakim	  Kålen,	  Elisabeth	  Hansson,	  	  
Lennart	  Berggren	  Mats	  Rihne,	  Magnus	  Kristoffersson	  
Rickard	  Nilsson,	  Sven-‐Åke	  Wik	  

	  
	  

	  
Punkt Rubrik/	  Ärende	  /	  Fråga 

1	   Mötet	  öppnade	  
Ordförande	  Torbjörn	  Näslund	  hälsade	  välkommen	  och	  förklarade	  mötet	  öppnat.	  

2	   	  Justerare	  
Till	  att	  justera	  protokollet	  valdes	  Stig	  Sundin	  

	  	  	  	  	  	  	  3	   Uppdatering	  av	  läget	  
Grävningen	  i	  Samsta	  och	  Skorste	  är	  nästan	  klar,	  och	  maskinerna	  kommer	  att	  fortsätt	  på	  
Guldkusten	  med	  början	  	  4-‐5	  	  augusti	  .	  Vecka	  33	  	  Fjällsta	  mot	  Tavnäs.	  En	  incident	  har	  inträffat	  hos	  
Björn	  Hjortling	  	  där	  en	  sjövärmeslang	  har	  grävts	  av	  .	  Föreningen	  är	  ersättningsskyldig	  och	  
Joakim	  ska	  undersöka	  om	  	  Björns	  	  hemförsäkring	  gäller	  	  och	  i	  så	  	  fall	  	  ska	  föreningen	  stå	  för	  
självrisken.	  
	  

4	   Avtalet	  med	  Telia	  
Lennart	  sköter	  kontakten	  med	  Christer	  Tjäder.	  Avtalen	  mellan	  medlemmar	  och	  föreningen	  är	  på	  
gång	  det	  kan	  ju	  ta	  lite	  tid	  ofta	  får	  vi	  göra	  	  två	  besök	  	  hos	  medlemmarna.	  
	  

5	   Ekonomisk	  	  rapport	  	  
Joakim	  har	  lämnat	  en	  utförlig	  ekonomisk	  rapport.	  	  Betalda	  fakturor	  samt	  diverse	  dokumentation	  
kommer	  att	  	  skickas	  till	  LS	  för	  bidragsutbetalning.	  
	  

6	   Kreditöverenskommelse	  med	  Telia	  Finans	  
Telia	  Finans	  kräver	  att	  det	  är	  tre	  stycken	  som	  är	  firmatecknare	  styrelsen	  beslutade	  att	  	  580813-‐
8530	  Torbjörn	  Näslund	  750122-‐8253	  Joakim	  Kålen	  420514-‐7855	  Lennart	  Berggren	  	  ska	  
gemensamt	  teckna	  	  föreningen.	  Föreningen	  ska	  öppna	  ett	  nytt	  konto	  med	  gemensam	  uttagsrätt.	  
	  

7	   Övriga	  frågor	  
Mats	  informerade	  om	  installation	  av	  	  Skanova	  –box	  och	  anslutningsbox.	  

8	   Nästa	  syrelsemöte	  
Styrelsen	  beslutade	  att	  förlägga	  nästa	  styrelsemöte	  till	  Sundsjö	  Sockenstuga	  den	  24	  augusti	  2014	  	  
Kl.18.00.	  	  Sven	  Åke	  	  har	  erbjudit	  sig	  att	  ordna	  med	  fika.	  

	  
Vid	  pennan Justerare 

Elisabeth	  Hansson	  
	  

Stig	  Sundin	  
	  

	  


