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Mötesdag, tid och plats Vem

Söndag den 14/12 2014
kl 18.00 i Sockenstugan, Fjällsta

SiS Styrelsemöte

Deltagare Kopiemottagare

Torbjörn Näslund, Ingegerd Näslund, Stig Sundin,
Elisabeth Hansson, Lennart Berggren, Magnus 
Kristoffersson, Mats Rihne, Joakim Kålen, Rickard 
Nilsson

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 Mats Rihne

      3 Uppdatering av läget
En del stopp i blåsningen har uppstått men det skall åtgärdas under vecka 52, på en del platser 
måste det grävas upp det är garantijobb så kostnaderna står maskinringen för.
Montering av snökäppar återstår, fråga om reflex på dessa dök upp, Mats kollar

4 Hur ser det ut inför kommande svetsning?
Svetsning kommer att påbörjas den 5 januari och beräknas pågå i  tre veckor enligt ByNet,risk för 
utdragen tid finns om det blir kallt.

5 Telia-frågor
Möte med Telia butiken angående information om avtal och teknisk utrustning kommer att 
läggas i samband med årsmötet någon gång under april månad. Lennart sköter kontakten med 
Christer Tjäder.

6 Metria
Det är några fastigheter som inte är inritade på kartan, Mats har kontakt med Metria  det är 
viktigt  att det är riktigt innan underlag skickas till vägverket.

7 Ekonomisk rapport
Joakim har varit i kontakt med LS angående klardatum 31/12 2014   han har  begärt att få flytta 
fram det till   sista februari  ”anledning svetsning  som ej är klar ”  det har inte kommit något klar 
tecken från LS. Dag dato finns det 2051000 på kontot samt kreditfaktura från ByNet på 211000
Kommande utbetalningar 60.4000.

8 Skanova
Markavtal på ej anslutningar ska kopieras och lämnas till Ingegerd nästa styrelsemöte den 11/1 
2015  som vidarebefordra dom till Skanova . Respektive byombud ombesörjer detta.
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9 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte till Sundsjö Sockenstuga den 11/1 2015
Kl.18.00  Torbjörn har erbjudit sig att ordna med fika

Vid ”pennan” 
Elisabeth Hansson

Justerare 
Mats Rihne


