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Mötesdag, tid och plats VemSöndag 2013-05-15klockan 19.00 i Sockenstugan, Fjällsta SiS Styrelsemöte

Deltagare KopiemottagareTorbjörn Näslund, Stig Sundin, Maria Bengtsdotter,Ingegerd Näslund, Elisabeth Hansson, LennartBerggren, Magnus Kristoffersson, Mats Rihne Joakim Kålen, Karin G Grahnlöf, Lars Norrby, RickardNilsson
1 Mötets öppnandeOrdföranden Torbjörn Näslund hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat
2 Val av justerareStyrelsen beslutade attvälja Magnus Kristoffersson att justera mötets protokoll.
3 Kompletteringar, Länstyrelsen.Länsstyrelsen har efterfrågat kompletteringar i vår bidragsansökan gällande fibernätet.Nedanstående frågor önskar man få förtydligade:AnslutningspunktUnder förutsättning att Scanova och Telia vinner upphandlingen bliranslutningspunkten den följande: Tavnäs X 1467765 Y 6984483.Om vårt val faller på annan operatör, kan givetvis annan anslutningspunkt komma ifråga.ProjektorganisationBeslöts att de i styrelsen ingående personer som också bemannar någon av bygruppernatillsammans med Bengt Svensson, Fanbyn, utgör föreningens entreprenadgrupp.Till Projektledare, tillika sammankallande i entreprenadgruppen utsågs Stig Sundin.Finansiering samt likviditetsplanFöreningens likviditet i inledningsskedet, innan det sökta bidraget betalas ut, kommeratt säkerställas genom uttaxering från medlemmarna.
4 Planering av uppstarten för entreprenadgruppens arbete

Hur gör vi med kartor till bygrupperna?
Bynet uppmanas komplettera kartmaterialet samt skriva ut dessa att dela ut till bygrupperna
vid ett kommande möte.

Nytt mötesdatum för alla bygrupper:
Datum samt program för möte med alla bygrupper, där helst också Bynet finns
representerat, fastställs vid kommande styrelsemöte.
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5 Information från externa möten (Lennart B.)

Gemensam avtalstext i kommunen vad avser markupplåtelser
Lennart B informerar att en gemensam mall för markupplåtelseavtal ämnad för Bräcke
Kommuns alla fiberföreningar av allt att döma finns färdigskriven.
Lennart efterforskar denna.

Kommande möte med Bräcke Fiber
Stig Sundin representerar oss vid Bräcke Fibers kommande möte 2013-05-21.

6 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes till mötet.

7 Nästa styrelsemöteNästa styrelsemöte beslöts förläggas till Sundsjö Sockenstuga
lördagen den 1 juni kl. 09:30.Lennart bokar lokal och Elisabeth tar med fika och Magnus ordnar projektor.

Vid tangentbordet Justerare

Ingegerd Näslund Magnus Kristoffersson


