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Mötesdag,	  tid	  och	  plats	   Vem 
Söndag	  2013-‐01-‐06	  
klockan	  17.30	  i	  Sockenstugan,	  Fjällsta	  

SiS Styrelsemöte	  
	  

Deltagare	   Kopiemottagare	  
Lennart	  Berggren,	  Lars	  Norrby,	  Ingegerd	  Näslund,	  
Magnus	  Mellgren	  ,	  Stig	  Sundin,	  Peter	  Edling,	  	  
Lars	  Osson,	  Joakim	  Kålen,	  	  	  

Elisabeth	  Hansson,	  Magnus	  Eriksson,	  	  Karin	  G	  
Grahnlöf,	  	  
	  

	  
Punkt Rubrik/	  Ärende	  /	  Fråga 

1	   Mötes	  öppnande	  
Till	  mötets	  ordförande	  valdes	  Lennart	  Berggren.	  
	  

2	   Justerare	  
Till	  att	  justera	  protokollet	  valdes	  Lasse	  Norrby	  
	  

3	   Fastighetslistor 
Allmän	  information	  gavs	  gällande	  fastighetslistorna.	  Magnus	  Mellgren	  fick	  i	  uppdrag	  att	  beställa	  
en	  fastighetslista	  från	  Revsunds	  Transport	  som	  lämnas	  till	  Elisabeth	  Hansson.	  	  Med	  denna	  lista	  
hoppas	  vi	  enklare	  kunna	  sortera	  skogsfastigheter	  från	  bebyggda	  fastigheter.	  Listan	  skickas	  till	  
Ingegerd,	  Stig,	  Lennart	  och	  till	  Lars	  som	  lägger	  in	  den	  i	  Dropbox.	  
	  

4	   Medlemsutvecklingen 
För	  närvarande	  är	  medlemsantalet	  144	  och	  med	  totalt	  155	  fastigheter	  anmälda.	  
	  

5	   Arbetsgrupper	  och	  deras	  uppgifter.	  
Mötet	  gick	  igenom	  och	  diskuterade	  de	  olika	  ansvarsområden	  som	  ligger	  på	  respektive	  
arbetsgrupper.	  Önskemål	  om	  att	  ta	  fram	  en	  organisationsbild	  för	  styrelse	  och	  arbetsgrupper	  
framkom	  på	  mötet.	  
Lars	  N	  tar	  fram	  en	  ”light-‐version”	  av	  organisationsbild.	  
	  

6	   Byombudsmöte:	  	  
Torbjörn	  Näslund	  och	  Mats	  Rihne,	  som	  är	  byombud	  i	  Hosjö-‐Lövsta,	  har	  kallat	  till	  byombudsmöte	  
söndag	  13/1	  kl.	  18.30	  i	  Sockenstugan	  i	  Fjällsta.	  
	  

7	   Representant	  för	  SIS	  vid	  Årsmöte	  Bräcke	  Fiber	  
Tisdag	  8	  jan	  kl	  19.00	  håller	  Bräcke	  Fiber	  årsmöte	  på	  Bräcke	  FH.	  Stig	  Sundin	  deltar	  som	  
representant	  för	  Sundsjö	  Fiber	  
	  

8	   Årsmöte	  i	  Sundsjö	  Fiber:	  	  
Årsmötet	  för	  Sundsjö	  Fiber	  kommer	  att	  hållas	  söndagen	  den	  24	  mars	  kl.15.00	  på	  Fanbyns	  
Bygdegård.	  
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9	   Ekonomi	  
Joakim	  Kålen	  rapporterar	  om	  föreningens	  ekonomiska	  läge	  samt	  informerar	  om	  att	  han,	  efter	  att	  
gått	  igenom	  marknadens	  utbud	  av	  bokföringsprogram,	  förordar	  Handelsbankens	  Web	  baserade	  
variant.	  Föreningen	  beslutar	  att	  köpa	  bokföringsprogrammet	  via	  Handelsbanken.	  	  
Kostnad	  ca	  150	  -‐	  200:-‐	  per	  månad.	  
	  

10	   Övriga	  frågor	  
Lars	  Norrby	  informerade	  om	  att	  en	  medlem	  begärt	  ut	  styrelseprotokollen	  från	  föreningens	  möte	  
och	  att	  han	  kommer	  att	  sända	  ut	  de	  begärda	  protokollen.	  
Lars	  N	  ser	  till	  att	  protokollen	  läggs	  upp	  på	  hemsidan	  igen.	  	  
	  

11	   Nästa	  möte	  	  
Nästa	  styrelsemöte	  för	  Sundsjö	  Fiber	  är	  söndagen	  20	  januari	  kl.	  18.00.	  
	  

	   Ingegerd Näslund 
Vid ”pennan”  
 

Lars Norrby 
Justerare  
 

	  


