Mötesdag, tid och plats

Vem

Söndag 2013‐06‐30
klockan 18.00 i Sockenstugan, Fjällsta

SiS Styrelsemöte

Deltagare

Kopiemottagare

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

Lars Norrby, Lennart Berggren Mats Rihne, Karin
G Grahnlöf

1. Mötets öppnande
Ordföranden Torbjörn Näslund hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat
2 Val av justerare
Mötet beslöt att utse Rickard Nilsson till att justera protokollet .
3. Omarbetning av anslutningsavtalet
Mötet beslöt, att dela upp den totala summa motsvarande 13 500 kr som tidigare
beslutats ska uttaxeras från våra medlemmar per anslutning.
Uppdelningen skall vara enligt följande:
Kapitalinisats:
11 000 kr
Anslutningsavgift:
2 000 kr + moms 500 kr
4. Moms och F‐skatt
Mötet beslöt ge Joakim i uppdrag att genoföra följande:
1. Registrera föreningen för F‐skatt
2. Momsregistrera föreningen
5. Rapport från Bräcke fiber
Ingegerd och Torbjörn representerade föreningen vid Bräcke Fibers senaste möte.
Vid detta presenterades ett utkast till avtal, mellan ett företag som visat intresse för att
hyra vårt nät då det är färdigt.
Bräcke Fiber‐mötet ansåg avtalsförslaget vara undermåligt. Därför beslöts att skriva ett
helt nytt förslag och presentera för motparten.
6. Informationsbrev
Administrationsgruppen beslöt vid sitt senaste möte att föreningen skall skicka ut ett
informationsbrev till alla i bygden. Brevet ska till både till nuvarande och eventuella
blivande medlemmar.
Till detta styrelsemöte fanns flera förslag till informationsbrev framtagna.
Mötet enades om hur brevet skall vara formulerat. Elisabeth fick i uppdrag att kontakta
Bräcke Kommun för kopiering av brevet, som därefter skyndsamt skall distribueras ut i
bygden samt läggas upp på hemsidan.
7. ”Frågor och svar” (FAQ), på hemsidan
Lars gavs i uppdrag att löpande gå igenom och komplettera ”FAQ” på hemsidan. För att
underlätta detta, uppmanades samtliga styrelsemedlemmar att förse Lars med frågor
som bör tas med!
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8. Försäkringar
Beslöts, att Torbjörn inhämtar information gällande dels lämplig ansvarsförsäkring för
styrelsen, dels olycksfallsförsäkring lämpad för medlemmar i samband med kommande
grävningsarbeten och motsvarande.
9. Fullmakt
Beslöts att ge Lennart i uppdrag att undersöka om vi kan få ta del av annan
fiberförenings modell av fullmaktshandling, avsedd att nyttjas då medlem som inte är
fastighetsägare vill beställa en anslutning. Medgivande krävs i dessa fall av
fastighetsägaren.
10. Aktivitetslistan
Beslöts att ”Aktivitetslistan” initialt skickas ut till alla styrelsemedlemmar för påseende.
Därefter skall listan återfinnas på ”Dropbox”, där alla därefter både själva kan fylla på
med nya aktiviteter, samt också ta del av beslutade sådana.
”Aktivitetslistan” skall framgent vara en stående punkt på styrelsemötenas agenda.
11. Nästa möte
Nästa möte är 2013‐08‐04 kl. 18.00 i Sockenstugan, Fjällsta.
Under denna punkt poängterades, att varje styrelsemedlem naturligtvis har rätt och
möjlighet att vid behov kalla till extra styrelsemöten.
Vid tangentbordet

Justerare

Ingegerd Näslund

Rickard Nilsson
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