
	  

	  

	  
	  

Mötesdag,	  tid	  och	  plats	   Vem 

Söndag	  2014-‐03-‐24	  
klockan	  18.30	  i	  Sockenstugan,	  Fjällsta	  

SiS Styrelsemöte	  
	  

Deltagare	   Kopiemottagare	  

Torbjörn	  Näslund,	  Magnus	  Kristoffersson,	  	  
Ingegerd	  Näslund,	  Joakim	  Kålen,	  Elisabeth	  Hansson,	  
Maria	  Bengtsdotter,	  Rickard	  Nilsson,	  Mats	  Rihne,	  	  
Stig	  Sundin,	  	  

Lars	  Norrby,	  Lennart	  Berggren,	  	  

	  

1. Justeringsman	  Ingegerd	  Näslund	  
2. Avtal	  maskinringen	  

a. Avtal	  skrivet	  med	  maskinring	  Z	  2014-‐03-‐10	  

b. Genomgång	  av	  avtal	  med	  Johan	  Wikström	  och	  påskrivet	  på	  plats	  i	  Bräcke.	  
c. Johan	  själv	  har	  entreprenaden	  i	  Revsund	  som	  beräknas	  vara	  klar	  runt	  midsommar.	  

Man	  räknar	  gå	  igång	  med	  två	  maskiner	  direkt	  plus	  sina	  två	  direkt	  när	  de	  är	  klar.	  4	  

maskiner	  totalt	  som	  mest.	  Rekommendationen	  är	  by	  för	  by	  och	  då	  nodvis.	  Möjlighet	  
finns	  att	  blåsa	  fiber	  för	  varje	  nod	  när	  den	  är	  klar	  för	  att	  sedan	  mäta	  in	  och	  få	  klar	  på	  
kartan.	  	  

d. Man	  räknar	  med	  att	  kunna	  sätta	  igång	  under	  senare	  delen	  av	  april.	  
e. Dagaman	  vid	  grävare	  är	  aktuellt	  och	  vi	  får	  förhöra	  oss	  med	  Vikström	  vad	  som	  gäller.	  
f. Kalla	  till	  entreprenadgrupps	  möte	  snarast	  möjligt.	  Man	  provar	  att	  få	  till	  ett	  sådant	  

möte	  i	  början	  av	  april.	  	  	  
3. Markägaravtalen	  

a. Utskrifter	  finns	  som	  Ingegerd	  skrivit	  ut	  samt	  att	  det	  finns	  med	  ”blanka”	  om	  det	  

tillkommer	  någon.	  
4. Planering	  uppstartsmöte,	  årsmöte	  samt	  info	  från	  ByNet	  och	  Maskinring	  Z	  2014-‐04-‐13.	  

a. Uppstartsmöte	  16.30	  (bygrupp	  och	  entreprenadgrupp)	  

i. Stig	  kallar	  till	  detta	  samtidigt	  som	  det	  andra	  mötet.	  	  
b. Årsmötet	  är	  satt	  till	  18.00.	  

c. Styrelsen	  författar	  en	  årsberättelse	  till	  detta	  tillfälle	  under	  detta	  styrelsemötet	  
d. Fika	  under	  styrelsemötet.	  

i. Elisabeth	  köper	  fika	  (bröd,	  smör,	  ost,	  grönsaker,	  kaffe,	  bakad	  kaka)	  	  

5. Övriga	  frågor	  
a. Hemsidan	  behöver	  uppdateras	  och	  här	  kommer	  Lars	  fortsätta	  administrera	  vår	  

hemsida.	  Protokoll	  ska	  läggas	  in	  samt	  ny	  information	  som	  styrelsen	  förser	  honom	  

med	  läggs	  in.	  Protokoll	  kommer	  läggas	  ut	  med	  automatik	  vartefter	  han	  får	  dem.	  
b. Ingegerd	  önskar	  bli	  entledigad	  sekreterarjobbet.	  Sådant	  beslut	  tas	  på	  första	  

styrelsemötet	  efter	  årsmötet.	  	  

c. Valberedningen	  har	  ordet	  
i. Ny	  ledamot	  istf	  Lars	  ska	  hittas.	  	  
ii. Ordförande	  hittas	  för	  årsmötet	  vilket	  valberedningen	  sköter.	  	  



	  

	  

	  
	  

d. Bräcke	  fiber	  har	  årsmöte	  imorgon	  25/3.	  Stig	  åker,	  finns	  någon	  annan	  som	  kan	  gå	  in.	  

Lennart	  önskar	  hoppa	  av	  Bräcke	  Fiber	  och	  styrelsen	  tar	  upp	  frågan	  om	  ersättare.	  	  
Torbjörn	  och	  Stig	  är	  ordinarie	  och	  ersättare	  för	  Sundsjö	  Fibers	  medlemskap	  i	  Bräcke	  
fiber.	  	  

e. Ansvarsförsäkring	  
i. Styrelsen	  bokar	  en	  ansvarsförsäkring	  om	  1600	  kronor.	  	  

f. Medhjälparförsäkring	  

i. Någon	  form	  av	  olycksfallsförsäkring.	  Finns	  möjlighet	  till	  det.	  Joakim	  får	  i	  
uppdrag	  att	  boka	  en	  sådan.	  

	  

6. Nytt	  styrelsemöte	  klockan	  16.00	  den	  13/4	  

	  

Vid	  pennan Justerare 

Joakim Kålen Ingegerd Näslund 

 

	  


