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Mötesdag,	  tid	  och	  plats	   Vem 

Söndag	  2014-‐04-‐27	  
klockan	  18.00	  i	  Sockenstugan,	  Fjällsta	  

SiS Styrelsemöte	  
	  

Deltagare	   Kopiemottagare	  

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

	  
	  

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

	  
2	  Val	  av	  justerare	  	  
Styrelsen	  utsåg	  Magnus	  Kristoffersson	  att	  justera	  protokollet.	  
	  
3	  Styrelsens	  konstituering	  
Ordförande:	  Torbjörn	  Näslund	  
Vice	  ordförande:	  Lennart	  Berggren	  
Sekreterare:	  Elisabeth	  Hansson	  
Kassör:	  Joakim	  Kålen	  
Ledarmot:	  Sven	  Åke	  Wik	  
Ledarmot:	  Ingegerd	  Näslund	  
Ledarmot:	  Stig	  Sundin	  
Ledarmot:	  Maria	  Bengtsdotter	  
Suppleant:	  Mats	  Rihne	  
Suppleant:	  Rickard	  Nilsson	  
Suppleant:	  	  Magnus	  Kristoffersson	  
Webmaster:	  Lars	  Norrby	  
	  
4	  Uppdatering	  av	  läget.	  
Stig	  Sundin	  kliver	  av	  som	  ansvarig	  för	  entreprenads	  grupperna	  men	  fortsätter	  som	  
byombud,	  Mats	  Rihne	  och	  Magnus	  Kristoffersson	  	  blir	  ansvariga	  	  för	  entreprenads	  
grupperna.	  
Joakim	  Kålen	  kontaktar	  skatteverket	  angående	  ny	  ansökan	  för	  moms	  reg.	  
Ingegerd	  och	  Elisabeth	  kommer	  att	  dela	  på	  sekreterarsysslorna.	  
	  
5	  Materialbeställning	  
Material	  kommer	  att	  levereras	  under	  vecka	  18.	  
Beslutades	  att	  föreningen	  ska	  hyra	  flotte	  från	  Stugun	  Jon	  Jonsson	  kostnad	  en	  krona/m	  
Magnus	  Kristoffersson	  tar	  kontakt	  med	  Jon	  Jonsson.	  
	  
6.	  Markägaravtal	  
Ej	  påskrivna	  markupplåtelseavtal:	  Marsätt	  2,	  Tavnäs-‐Gålön	  9,	  Fanbyn	  klar,	  	  
Hosjö-‐Lövsta	  5,	  Sörviken-‐Landsom	  2,	  	  Fjällsta	  har	  många	  ej	  påskrivna.	  Rickard	  ordnar	  
detta.	  
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7.	  När	  och	  var	  startar	  vi	  grävningen	  
Start	  i	  Fanbyn	  så	  fort	  material	  har	  levererats.	  
	  
8.	  Övriga	  frågor	  
Ingegerd	  tar	  kontakt	  med	  Jonas	  Kriström	  ang.	  nya	  medlemmar.	  Föreningen	  har	  tecknat	  
en	  olycksfallsförsäkring	  under	  tiden	  maj-‐november.	  
	  
9.	  Nästa	  styrelse	  möte	  
Styrelsen	  beslutade	  att	  förlägga	  nästa	  styrelsemöte	  till	  Sundsjö	  Sockenstuga	  söndagen	  
den	  18	  maj	  2014	  klockan	  18.00.	  	  Torbjörn	  har	  erbjudit	  sig	  att	  ordna	  fika.	  
	  
	  

	  
Vid	  pennan Justerare 

Elisabeth Hansson 
 

Magnus Kristoffersson 
 

	  


