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Mötesdag, tid och plats Vem 

Söndag 2015-02-22 
klockan 18.00 i Sockenstugan, Fjällsta 

SiS Styrelsemöte 
 

Deltagare Kopiemottagare 

Torbjörn Näslund, Stig Sundin, Joakim Kålen, 
Elisabeth Hansson, Lennart Berggren, Mats Rihne, 
Sven-Åke Wik, Maria Bengtsdotter, Rickard Nilsson 

Ingegerd Näslund, Magnus Kristoffersson 
 

 
 
1 Mötets öppnande  
Ordförande Torbjörn Näslund hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat   

 
2 Val av justerare  
Styrelsen valde Joakim Kålen att justera protokollet. 
 
3 Uppdatering av läget 
Komplettering av blåsning och svetsning kommer att ske under vecka 9. Det är oklart 
när svetsning i skåpen kommer att påbörjas.  
Kostnad för blåsstopp 23,000 kr. p.g.a. fel -dimensionerad slang ska betalas av ByNet. 
Joakim tar kontakt med Maskinringen om denna fakturering.  
Mats tar kontakt med Else-Marie Norin på LS och meddelar hur vi ligger till med 
blåsning och svetsning. 
 
4 Telia-Frågor 
Lennart tar ny kontakt med Telia, samt undersöker hur vi informerar de som väljer en 
annan leverantör. 
 
5 Ekonomisk rapport 
I dags dato finns det 960000 kr i kassan ej betalda fakturor ca 300000 kr. 
Joakim kontaktar Telia Finans och förlänga krediten t.o.m. 2015-10-31. 
 
6 Ansökan från Lars Olsson 
”Fastigheten kallad Fanbyn 1:87b är en ej ännu avstyckad tomt för framtida bruk som 
inte var aktuell vid tiden för anmälan av intresse för anslutning. Sommaren 2014 då det 
blev aktuellt att dra el och vatten till Fanbyn 1:87b var det naturligt för mig att även 
snabbt ta beslut om läggning av fiberslang i samma schakt. På grund av ovanstående 
omständigheter anser jag kunna till föreningens styrelse ansöka om ytterligare en 
abonnent till Fanbyn 1:87b. Fiber är blåst till fastigheten Jag har inga anspråk på 
ersättning för det arbete jag lagt ner. Mvh Lars Olsson”. Styrelsen beslutade att bevilja 
ansökan om anslutning av fastigheten Fanbyn 1:87b mot en anslutningsavgift av 6750. 
 
7 Övriga frågor 
Rickard Nilsson och Sven Åke Wik kommer att närvara vid Bräcke Fibers  årsmöte. 
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8 Nästa styrelsemöte 
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte till Sundsjö Sockenstuga den 8 mars 
kl.18.00. Stig Sundin har erbjudit sig att ordna med fika. 

 
 
Vid pennan Justerare 

Elisabeth Hansson 

 

Joakim Kålen 

 

 


