Mötesdag, tid och plats

Vem

Söndag 2013-08-04
klockan 18.00 i Sockenstugan, Fjällsta

SiS Styrelsemöte

Deltagare

Kopiemottagare

Torbjörn Näslund, Lars Norrby, Stig Sundin, Joakim
Kålen, Elisabeth Hansson, Lennart Berggren, ElseMarie Norin

1. Mötets öppnande
Ordföranden Torbjörn Näslund hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat
2. Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Lars Norrby att justera protokollet
3. Vi går igenom föregående protokoll
1. F-skatt och moms
Joakim registrerar F-skatt och moms.
2. diskussioner från Bräcke Fiber
Avtal har diskuterats gällande Skanova för att få ihop ett avtal. Man har inte sett
något förslag sedan senaste mötet.
3. Informationsbrevet
Detta har gått ut.
4. Kassörsfrågan
Diskussion med Veronica Bäckman i Ösjö. Jocke kontaktar henne för att diskutera upplägg.
Paket med bokföring samt fakturering månatligt. Uppdragsspec för uppdraget måste göras.
Stäm av med Veronica gällande deras upphandlingsunderlag och om vi kan få tillgång till
detta.
5. Entreprenörsgruppen
Frågeställningar från olika grupper samlas in hos Stig. Hur vi går vidare är inte helt klart. Vi
bör dock kalla till entreprenörsmöte och vad vi ska jobba med eftersom. Stig önskar få med
sig Richard som ”rollkompis” Richard säger ja till biträdande projektledare för
entreprenörsgruppen. Bettan har information kring entreprenörer som kan vara värd att
lyssna av med gällande helhetsåtagande. Richard/Stig kallar till entreprenörsmöte för att få
igenom säljargument.
6. Kommunens fastigheter
Lennart får i uppdrag att uppmana Birger Mangs att sätta sig med Kjell Backlund på
kommunen vilka fastigheter kommunen önskar koppla upp på fibernätet.
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7. Övriga frågor
Momsfrågan till Else-Marie:
Anledningen till frågan är att vi diskuterat momsen med Toni Näs. Vår ansökningsblankett
innehåller ett ja till momsskyldighet. Vårt upplägg är kapitalinsats plus anslutningsavgift.
Funderingarna är om vi år 1 velat ha tillbaks moms med hävdande om näringsidkare
(50:-/medlem)
Skatteverket verkar ha gjort ett nedslag på Gimdalen gällande momsredovisningsskyldig
pga de inte har ett avtal med Skanova. Varje förening kommer teckna avtal själv.
Vad krävs för att vara skatteskyldig?
9 ex på skatteverkets ställningstagande. Dessa ligger i vår Dropbox sedan tidigare. Det
utmynnar i att om man upplåter nätet till kooperatör mot ersättning. Ersättningen ska vara
skälig. Mao är kommer vi vara skatteskyldig enlig ovan.
Intressant för vår del är nivån av ersättning.
•
•
•
•

Bredbandsforum har bra länkar, kan vara något för oss om vi får bekymmer.
Byter man medlemmar etc inom styrelsen behöver Länsstyrelsen få veta det.
Kom in med förskottskrav snarast möjligt.
Ett verifikat ska vara historisk samt bg/pg ska vara synligt.

8. Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte till Sundsjö Sockenstuga söndagen den
25 augusti 2013 klockan 18:00. Lennart bokar lokal och Mats tar med fika
Vid pennan

Justerare

Joakim Kålen

Lars Norrby
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