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Mötesdag,	  tid	  och	  plats	   Vem 

Söndag	  2014-‐08-‐24	  klockan	  18.00	  
Telefonmöte	  

SiS Styrelsemöte	  
	  

Deltagare	   Kopiemottagare	  

Torbjörn	  Näslund,	  Stig	  Sundin,	  Ingegerd	  Näslund,	  
Lennart	  Berggren,	  Sven-‐Åke	  Wiik,	  Mats	  Rihne,	  
Magnus	  Kristoffersson,	  Maria	  Bengtsdotter,	  
Richard	  Nilsson,	  Joakim	  Kålen,	  Tony	  Carlsson,	  
Magnus	  Mellgren	  
	  

	  Elisabeth	  Hansson,	  	  
.	  

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

	  
2	  Val	  av	  justerare	  	  
Styrelsen	  utsåg	  Lennart	  Berggren.	  
	  
3	  Uppdatering	  av	  läget,	  hur	  går	  det	  med	  grävningarna?	  
Rickard	  redogjorde	  för	  grävningen	  i	  Fjällsta	  	  som	  startade	  den	  11/8.	  Fjällstaborna	  lägger	  
själva	  ner	  kabel	  och	  det	  har	  flutit	  på	  mycket	  bra.	  All	  slang	  beräknas	  vara	  ute	  v.35,	  därefter	  
tillkommer	  fyllning	  och	  städning.	  Rickard	  informerade	  även	  om	  en	  förändrad	  dragning	  mot	  
Torsäng.	  
	  
Tavnäs	  :	  	  Grävningen	  påbörjades	  även	  här	  den	  11/8	  och	  det	  är	  i	  dagsläget	  åtta	  fastigheter	  
kvar	  i	  Tavnäs	  och	  därefter	  är	  det	  Bergviks	  tur	  att	  få	  grävt.	  Det	  flyter	  på	  bra.	  Stig	  redogjorde	  
även	  för	  några	  förändringar	  i	  fiberdragningen,	  som	  skett	  under	  resans	  gång.	  
	  
Guldkusten:	  Tony	  berättar	  att	  grävningen	  vid	  Guldkusten	  i	  stort	  sett	  är	  klart.	  	  
	  
Sörviken/	  Landsom:	  Grävning	  startar	  onsdag	  v.35.	  
	  
Samsta:	  All	  grävning	  är	  klar	  och	  igenlagt	  och	  uppstädat.	  	  
	  
Totalt	  är	  åtta	  maskiner	  igång	  fr	  o	  m	  v.35.	  
Föreningen	  saknar,	  i	  dagsläget,	  redovisning	  av	  veckorapporter	  från	  v	  29.	  	  
Föreningen	  saknar	  även	  skåp	  och	  Mats	  ska	  kontakta	  Jonas	  Kriström	  när	  ytterligare	  leverans	  
är	  på	  gång.	  Vi	  fick	  42	  skåp	  vid	  huvudleveransen,	  men	  vi	  hade	  beställt	  69	  st.	  
	  
4.	  Telia-kontakterna.	  
a)	  ”Elis-‐fastigheterna”:	  	  
Lennart	  har	  provat	  kontakta	  Christer	  Tjäder,	  Telia	  och	  
Lars-‐Åke	  Westberg,	  Eltel.	  Under	  v	  34	  kontaktade	  Westberg	  Lennart	  Bergren	  och	  
hänvisade	  till	  Sven	  Åke	  Westman,	  Scanova,	  när	  det	  gäller	  grävning	  till	  Elis	  Johanssons	  
fastigheter.	  	  
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b)	  Masterna:	  Ingen	  av	  de	  övriga	  föreningarna	  i	  kommunen	  har	  någon	  överenskommelse	  
gällande	  masterna.	  Föreningen	  beslutade	  att	  inte	  fortsätta	  driv	  projektet	  gällande	  
masten	  .	  
	  
Torbjörn	  redogör	  för	  e-‐brev	  från	  Bengt	  Jonsson	  som	  kommer	  att	  förhandla	  med	  Scanova	  
efter	  fullmakt	  från	  Bräckes	  fiberföreningar.	  
	  
5.	  Ekonomisk	  rapport.	  
Joakim	  redogjorde	  för	  det	  ekonomiska	  läget	  i	  föreningen.	  
Han	  bedömer	  att	  föreningen	  kommer	  att	  behöva	  börja	  nyttja	  Telias	  bankkredit,	  som	  vi	  
ansökt	  om,	  i	  slutet	  av	  september.	  Den	  ekonomiska	  redovisning	  till	  Länsstyrelsen	  ska	  
påbörjas	  snarast	  möjligt,	  50%	  av	  kostnaderna	  kommer	  att	  återbetalas	  till	  föreningen.	  
	  
6.	  Övriga	  frågor.	  
Sjökabel:	  Hjälp	  behövs	  av	  föreningens	  medlemmar	  för	  utläggning	  av	  sjökabel	  i	  Sundsjön.	  
Magnus	  Kristoffersson	  önskar	  två	  båtar	  med	  besättning	  (2	  pers/båt)	  som	  är	  behjälpliga.	  	  
	  
7.	  Nästa	  möte	  
Styrelsen	  beslutade	  att	  förlägga	  nästa	  styrelsemöte	  till	  Sundsjö	  Sockenstuga	  torsdagen	  
den	  11	  september	  klockan	  19.00.	  Stig	  har	  erbjudit	  sig	  att	  ordna	  fika.	  
	  

	  
	  
	  
Vid	  tandgentbordet Justerare 

Ingegerd Näslund 
 

Lennart Berggren 

	  


