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Mötesdag,	  tid	  och	  plats	   Vem 
Torsdag	  2014-‐09-‐11	  
klockan	  18.00	  i	  Sockenstugan,	  Fjällsta	  

SiS Styrelsemöte	  
	  

Deltagare	   Kopiemottagare	  

Torbjörn	  Näslund,	  Ingegerd	  Näslund,	  Stig	  Sundin	  
Elisabeth	  Hansson,	  Lennart	  Berggren,	  Mats	  Rihne	  
Magnus	  Kristoffersson,	  Sven-‐Åke	  Wik,	  
Maria	  Bengtsdotter	  

	  
	  

	  
Punkt Rubrik/	  Ärende	  /	  Fråga 

1	   Mötet	  öppnades	  
Ordförande	  Torbjörn	  Näslund	  hälsade	  välkommen	  och	  förklarade	  mötet	  öppnat.	  

2	   	  Justerare	  
Till	  att	  justera	  protokollet	  valdes	  	  Lennart	  Berggren	  

	  	  	  	  	  	  	  3	   Uppdatering	  av	  läget	  
Styrelsen	  diskuterade	  läggning	  av	  sjökabel	  i	  Sundsjön.	  I	  Tavnäs	  är	  grävningen	  nästan	  klar,	  
grävningen	  	  är	  klar	  i	  Fjällsta,	  Samsta	  ,	  Landsom	  ,Guldkusten	  i	  	  Sörviken	  Torsäng	  pågår	  grävning.	  
Fanbyn	  där	  ska	  fiber	  börja	  blåsas	  vecka	  38.	  
	  

4	   Avtal	  Skanova	  
Kartor	  och	  medlemslista	  är	  inskickade	  till	  Skanova	  avtalet	  är	  klart.	  Utbetalning	  kommer	  att	  ske	  
när	  nätet	  är	  avsynat	  och	  klart	  9200:-‐	  minus	  800:-‐	  i	  registerhållningsavgift	  per	  anslutning.	  
	  

5	   Ekonomisk	  	  	  rapport	  	  
Joakim	  har	  begärt	  en	  utbetalning	  från	  Telia	  Finans	  på	  500.000:-‐-‐	  p.g.a	  	  fördröjning	  	  av	  
bidragsutbetalning	  från	  LS.	  	  Styrelsen	  diskuterade	  hur	  vi	  ska	  få	  in	  medlemsavgifterna	  för	  2014	  	  
det	  är	  67	  	  inbetalda	  av	  243	  st	  	  medlemmar	  	  	  (17.600).	  

6	   Övriga	  frågor	  
Samtliga	  avtal	  avseende	  medlems	  nyttjande	  av	  tjänster	  i	  föreningens	  fibernät	  är	  utlämnade.	  
	  
	  

	   	  
7	   Nästa	  syrelsemöte	  

Styrelsen	  beslutade	  att	  förlägga	  nästa	  styrelsemöte	  till	  Sundsjö	  Sockenstuga	  den	  28	  /9	  	  2014	  	  
Kl.18.00.	  	  Ingegerd	  	  har	  erbjudit	  sig	  att	  ordna	  med	  fika.	  

	  
	  

Vid	  pennan Justerare 

Elisabeth	  Hansson	  
	  

Lennart	  Berggren	  
	  

	  


