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Mötesdag,	  tid	  och	  plats	   Vem 
Söndag	  2014-‐11-‐02	  
klockan	  18.00	  i	  Sockenstugan,	  Fjällsta	  

SiS Styrelsemöte	  
	  

Deltagare	   Kopiemottagare	  

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

Ingegerd	  Näslund,	  Stig	  Sundin	  
	  

	  
Punkt Rubrik/	  Ärende	  /	  Fråga 

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

2	   	  Justerare	  
Till	  att	  justera	  protokollet	  valdes	  	  Mats	  Rhine	  

	  	  	  	  	  	  	  3	   Uppdatering	  av	  läget	  
All	  sjökabel	  är	  lagd,	  en	  del	  grävningsarbete	  är	  kvar	  det	  gäller	  grävning	  till	  sjöskåp	  i	  Landsom,	  
Gålön,Hugsnäset,	  samt	  grävning	  in	  till	  	  fastigheten	  Stamnäs	  1:10.	  Återställa	  vägen	  ovanför	  	  
fastigheten	  Sörviken	  2:17	  där	  en	  elkabel	  ligger	  helt	  synlig.	  All	  grävning	  måste	  var	  klar	  under	  
vecka	  45.	  Mats	  informerar	  Johan	  Wikström	  om	  detta.	  Mats	  beställer	  grus	  till	  Fjällsta	  och	  Marsätt.	  
Blåsning	  av	  fiber	  har	  påbörjats	  i	  Fjällsta	  och	  Tavnäs.	  
	  

4	   Byombuden	  kollar	  hur	  många	  snökäppar	  det	  behövs	  och	  meddela	  detta	  	  till	  Mats	  Rihne	  senast	  
fredag	  den	  7/11-‐14.	  
	  

5	   Telia	  
Lennart	  kollar	  när	  det	  kan	  bli	  aktuellt	  med	  	  en	  träff	  med	  	  Telia	  angående	  	  information	  om	  
föreningens	  avtal	  med	  Telia.	  
	  

6	   Ekonomisk	  rapport	  
I	  dagsläge	  finns	  det	  572.000	  i	  kassan	  	  en	  kreditfaktura	  från	  ByNet	  	  120.000	  samt	  	  430.000	  	  ej	  
utnyttjad	  kredit	  	  hos	  Telia	  Finans.	  Utbetalning	  från	  LS	  835.000	  	  kommer	  förmodligen	  att	  ske	  	  
under	  november	  månad.	  

7	   Övriga	  frågor	  
Vid	  ägarbyte	  skall	  nytt	  avtal	  om	  medlemskap	  upprättas	  med	  nya	  ägaren.	  

8	   Nästa	  syrelsemöte	  
Styrelsen	  beslutade	  att	  förlägga	  nästa	  styrelsemöte	  till	  Sundsjö	  Sockenstuga	  den	  16/11	  2014	  	  
Kl.18.00.	  	  Bettan	  har	  erbjudit	  sig	  att	  ordna	  med	  fika.	  

	  
	  

Vid	  pennan Justerare 

Elisabeth Hansson Mats Rihne  
	  


