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Mötesdag,	  tid	  och	  plats	   Vem 

Söndag	  2015-‐01-‐11	  
klockan	  18.00	  i	  Sockenstugan,	  Fjällsta	  

SiS Styrelsemöte	  
	  

Deltagare	   Kopiemottagare	  

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

	  
	  

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

	  
2	  Val	  av	  justerare	  	  
Styrelsen	  utsåg	  Lennart	  Berggren	  att	  justera	  protokollet.	  
	  
3	  Uppdatering	  av	  läget	  
All	  blåsning	  är	  så	  gott	  som	  klar	  utom	  en	  fastighet	  i	  Ansjön	  där	  det	  inte	  är	  blåst	  på	  grund	  
av	  en	  skada	  på	  slangen	  som	  måste	  åtgärdas.	  Mats	  informerar	  Johan	  Wikström	  om	  detta.	  
Svetsning	  av	  fiber	  kommer	  att	  påbörjas	  den	  19	  januari	  om	  det	  inte	  är	  för	  kallt.	  
	  
4	  Telia-frågor	  
Möte	  med	  Telia-‐butiken	  angående	  information	  om	  avtal	  och	  teknisk	  utrustning	  kommer	  
att	  läggas	  i	  samband	  med	  årsmötet	  den	  19	  april	  2015.	  Lennart	  kontaktar	  Telia-‐butiken.	  
	  
5	  Ekonomisk	  rapport	  
Dagens	  dato	  finns	  det	  ca.	  2.000.000	  på	  kontot	  ej	  utbetalt	  stöd.	  ca.	  600.000	  kommande	  
utbetalningar	  ca.1.022.000.	  LS	  har	  beviljat	  framflyttning	  av	  klardatum	  till	  sista	  februari	  
2015.	  
	  
6	  Metria	  
Eventuellt	  skall	  Mats	  och	  Rickard	  mäta	  in	  några	  sträckor	  för	  underlag	  till	  vägverket	  för	  
fakturering.	  Mats	  har	  kontakt	  med	  Metria.	  
	  
7	  Övrigt	  
Styrelsen	  beslutade	  att	  årsmötet	  skall	  äga	  rum	  den	  19	  april	  2015	  i	  Fanbyns	  Bygdegård.	  
Maria	  bokar	  bygdegården.	  
Byombuden	  kollar	  hur	  många	  timmars	  arbete	  som	  har	  utförts	  i	  varje	  by	  och	  mailar	  detta	  
till	  Ingegerd.	  
	  
8	  Nästa	  styrelsemöte	  
Styrelsen	  beslutade	  att	  förlägga	  nästa	  styrelsemöte	  till	  Sundsjö	  	  Sockenstuga	  den	  25/1	  
2015	  Kl	  18.00.	  Mats	  har	  erbjudit	  sig	  att	  ordna	  fika.	  
	  

Vid	  pennan Justerare 

Elisabeth Hansson 
 

Lennart Berggren 
 

	  


