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Mötesdag, tid och plats Vem 

Söndag 2017-01-29 
klockan 19.00 i Sockenstugan, Fjällsta 

SiS Styrelsemöte 
 

Deltagare Kopiemottagare 

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

Ingegerd Näslund, Rickard Nilsson 
 

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

 
2 Val av justerare  
Styrelsen utsåg Mats Rihne att justera protokollet. 
 
3 Uppdatering av läget 
Ännu saknas tre stycken kabelskyltar att sätta upp. Elisabeth ombesörjer att reflex käpp 
sätts upp vid kabelbrunn i Sörviken. 
 
4 Ekonomisk rapport 
I dags dato finns det 270.000 kronor i kassan. Slutfakturan som skickades till Skanova i 
slutet av november 2016 är ej betald, den 20 januari 2017 har Joakim skickat en ny 
faktura på kronor 1.357.675:- med förfallodag 30 dagar.  
Enligt Veronica så är det bara ett fåtal kundfordringar.  
Joakim tar åter upp en diskussion med Veronica om autogiro. 
   
5  Övriga frågor 
I samband med ändring av postnummer ombesörjer varje byombud att ta fram rätt 
postnummer och meddela Ingegerd att hon kan göra en sammanställning som 
vidarebefordras till Veronica .  
Torbjörn och Joakim tar kontakt med Erik Magnusson angående översyn av föreningens 
stadgar och årsredovisning på uppkommen anledning av bl a medlemsinsatsers 
kontering. 
Torbjörn och Joakim tar även upp frågan vad som ska ingå i och med att SKANOVA ska 
sköta underhållet på fibernätet, exempelvis utsättningar föranledda av ledningsärenden 
i ledningskollen. Hur ska avtalet med SKANOVA formaliseras? Vad åligger därefter 
föreningen? 
 
6 Web-Master 
Förslag på ny Web-master är Lars Berglind. Magnus tar kontakt med Lars. 
      
7  Årsmötesplanering 
Styrelsen beslutade att utse Magnus till ”fest general” även i år, årsmöte/medlemskalas 
skall äga rum den 29 april 2017 i Fanbyns 
Bygdegård. Middag och dans. 
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8 Nästa styrelsemöte 
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte till Sundsjö sockenstuga Söndag den 
5 mars klockan 19.00 
Stig bjuder på fika. 
        
   
 

Vid pennan Justerare 

 

Elisabeth Hansson 
Elisabeth Hansson 

Mats Rihne 
Mats Rihne 

 

 
 

 
 


