
Mötesdag, tid och plats Vem

Söndag 2013-09-22
klockan 18.00 i Sockenstugan, Fjällsta

SiS Styrelsemöte

Deltagare Kopiemottagare

Torbjörn Näslund, Lars Norrby, Joakim Kålen, 
Elisabeth Hansson, Maria Bengtsdotter, Richard 
Nilsson och Lennart Berggren, 

Stig Sundin, Ingegerd Näslund, Magnus 
Kristoffersson, Karin G Granlöf, 

1 Mötets öppnande 
Ordföranden Torbjörn Näslund hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat  

2 Val av justerare 
Styrelsen beslutade att välja Lennart Berggren att, i Ingegerd Näslunds frånvaro, skriva 
och Lars Norrby att justera protokollet.

3 Rapport från byarna
Richard/Fjällsta     informerar att 7 avtal ej utlämnade ännu medan 

  25 är påskrivna 2 har valt att hopp av
Elisabeth/Sörviken m.fl.:                              45 påskrivna, 3 avhopp och 2 nya medlemmar
Maria B/ Fanbyn: 57 påskrivna   4 avhopp och 6 nya
Joakim/Marsätt/Samsta      21 påskrivna   3 avhopp och 2 nya
Inga rapporter från Hosjö/Lövsta och Tavnäs/Gålön
Beslut  :   de som ännu inte fått avtalsunderlaget får respit med betalning av 
anslutningsavgiften till den 30 oktober.

4 Fritidshusfastigheter
Många ägare av fritidshus är intresserade men vill ej binda sig för full årskostnad för 
abonnemangen.
Frågor att arbeta vidare med:
• Kan visstidsabonnemang upphandlas från kommunikationsoperatören?
• Hur påverkar dessa ev. visstidsabonnemang ersättningen från den som hyr nätet?

5. Anslutningsavgifter för tillkommande anslutningar på samma fastighet
Diskuteras huruvida fastighetsägare skulle kunna få reducerad anslutningsavgift för 
ytterligare anslutning på samma fastighet. 
Andra fiberföreningar i kommunen ger lägre anslutningsavgift med motiveringen att 
grävningen tillfastigheten ej blir dyrare om samma anlutningspunkt kan användas på 
fastigheten. Fastighetsägaren betalar ju grävning på den egna fastigheten och 
merkostnaden ligger då bara på slang, fiber, delnings- och anslutningsutrustning.
Beslut: att reducera anslutningsavgift för ytterligare anslutningar på fastigheten likartat 
sätt på som närliggande fiberföreningar gör.  Beslutet innebär att kostnaden blir 50% av 
13.500:-
Noteras bör att Torbjörn Näslund, som ej vill ha en sådan reducering, inte vill delta i 
diskussionen eller ett ev. beslut om reducerad anslutningsavgift. 
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6. Bräcke fiber
Lennart informerar från möte i Bräcke fiber.

• Förtydliganden betr. upphandling har kommit från Jordbruksverket. Allt skall 
upphandlas! Inga avtal kan skrivas innan upphandling skett.

• Lennart har tidigare skickat ut mallar för upphandling som kommit från 
Jordbruksverket.

• Rissna/Revsund bör, för att komma åt byggkreditiv/lånemöjligheter upphandla 
Kommunikationsoperatör (KO) snarast (där man ställer krav ställs på att KO 
skall hjälpa till med finansieringsmöjligheter för föreningen under byggtiden).

7. Information från kassören
Joakim informera om han haft kontakt med:

• Skatteverket   i momsfrågan och ”att det beror på” ……….. . om vi kan bli moms-
redovisningsskyldiga.

• Länsstyrelsen   som säger att vi måste komplettera vår ansökan om bidrag om 
”redovisningsuppdraget” ska omfattas av beviljat bidrag.  Bidraget storlek ändras 
dock inte men tjänsten måste ändå upphandlas.

• Veronica Bäckman   som kan ta på sig både redovisnings- och 
faktureringsuppdragen

Beslut: vi avstår upphandling av redovisning/fakturering då det är fråga om en 
förhållandevis ringa kostnad.

8. Nästa styrelsemöte 
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte till Sundsjö Sockenstuga söndagen 
den 6 okt 2013 klockan 18:00. Lennart bokar lokal och Bettan tar med fika 

Vid pennan Justerare

Lennart Berggren Lars Norrby
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