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Mötesdag,	  tid	  och	  plats	   Vem 
Söndag	  den	  16/11	  2014	  
klockan	  18.00	  i	  Sockenstugan,	  Fjällsta	  

SiS Styrelsemöte	  
	  

Deltagare	   Kopiemottagare	  

Torbjörn	  Näslund,	  Ingegerd	  Näslund,	  Stig	  Sundin,	  
Elisabeth	  Hansson,	  Lennart	  Berggren,	  	  
Magnus	  Kristoffersson.	  Sven-‐Åke	  Wik,	  
Joakim	  Kålen,	  Rickard	  Nilsson	  

Mats	  Rihne,	  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	  Rickard	  Nilsson	  

	  	  	  	  	  	  	  3	   Uppdatering	  av	  läget	  
Allt	  grävarbete	  är	  avklarat	  förutom	  städning	  av	  en	  sträcka	  vid	  Guldkusten	  längs	  kraftledningen.	  
Johan	  vill	  att	  de	  blåser	  först.	  Metria	  har	  kvar	  att	  mäta	  in	  några	  sträckor,	  detta	  bör	  göras	  innan	  
snön	  kommer.	  
	  

4	   Vad	  är	  nästa	  steg	  nu	  när	  grävningen	  är	  klar.	  
Snökäppar	  ska	  sättas	  upp	  så	  snart	  de	  har	  levererats	  från	  ByNet	  	  dom	  kommer	  att	  finnas	  hos	  
Magnus	  i	  	  Fjällsta.	  	  	  Magnus	  gör	  en	  sammanställning	  på	  	  materiel	  som	  ska	  levereras	  till	  
Pilgrimstad	  	  	  1490	  meter	  kabel	  96	  	  värde	  ca.170.900:-‐	  8	  rullar	  nät.	  
	  

5	   Ekonomisk	  	  	  rapport	  	  
I	  dagsläge	  finns	  det	  335.700	  i	  kassan,	  Joakim	  har	  	  begärt	  en	  	  förskottsutbetalning	  från	  LS	  på	  
250.000,	  	  	  återbetalning	  	  moms	  400	  000	  	  kommer	  förmodligen	  in	  på	  kontot	  under	  denna	  månad.	  	  
Ej	  betalda	  fakturor	  i	  dagsläge	  744	  800.	  

6	   Telia-‐frågor	  
Lennart	  har	  kontakt	  med	  Christer	  Tjäder,	  ett	  medlemsmöte	  kommer	  att	  ordnas	  där	  Telia	  
kommer	  att	  	  informera	  om	  	  Grundutbud	  lagom	  och	  	  TV	  boxar.	  Ingegerd	  kontaktar	  Bengt	  Jonsson	  
ang.	  listor	  ”Telia	  Fastighetsanslutning	  ”	  och	  var	  de	  ska	  skickas.	  
	  

7	   Övriga	  frågor	  
Byombuden	  kollar	  hur	  många	  timmars	  arbete	  som	  har	  utförts	  i	  varje	  by.	  
	  

7	   Nästa	  syrelsemöte	  
Styrelsen	  beslutade	  att	  förlägga	  nästa	  styrelsemöte	  till	  Sundsjö	  Sockenstuga	  den	  14/12	  2014	  	  
Kl.18.00.	  	  Magnus	  	  har	  erbjudit	  sig	  att	  ordna	  med	  fika.	  

	  
	  

Vid	  pennan Justerare 

Elisabeth Hansson Rickard Nilsson 
	  


