
www.sundsjofiber.se	   Protokoll	  

Sidnr 
1 (1)	  

	  
	  

Mötesdag,	  tid	  och	  plats	   Vem 
Söndag	  2013-‐01-‐20	  
Kl.	  18.00	  i	  Sockenstugan,	  Fjällsta	  

	  

Deltagare	   Kopiemottagare	  
Lennart	  Berggren,	  Lars	  Norrby,	  Ingegerd	  Näslund,	  
Magnus	  Mellgren,	  Stig	  Sundin,	  Joakim	  Kålen	  samt	  
Elisabeth	  Hansson	  
	  

Magnus	  Eriksson,	  Lars	  Olsson,	  Peter	  Edling	  och	  
Karin	  G	  Grahnlöf,	  	  
	  

	  
Punkt Rubrik/	  Ärende	  /	  Fråga 

1	   Mötet	  öppnande	  
Till	  mötets	  ordförande	  valdes	  Lennart	  Berggren.	  	  

2	   Justerare	  
Till	  att	  justera	  protokollet	  valdes	  Lars	  Norrby	  

3	   Fastighetslistor 
Allmän	  information	  gavs	  gällande	  fastighetslistorna.	  Beslöt	  att	  utöka	  kolumner	  till	  
medlemslistorna	  med	  permanentboende	  ”Permanent”,	  fritidsboende	  ”Fritid”	  samt	  en	  kolumn	  
som	  visar	  vilken	  by	  ”Byombud”	  fastigheten	  tillhör.	  
Alla	  medlem/fastighetsslistor	  ska	  följa	  satt	  mall.	  

4	   Medlemsutvecklingen 
För	  närvarande	  har	  föreningen	  170	  medlemmar	  med	  totalt	  182	  fastigheter	  anmälda.	  

5	   Samarbetspartners. 
Mötet beslöt att teckna avtal med ByNet, gällande projektering. Lars Norrby får i uppdrag att ta 
kontakten med ByNet. Lennart kontrollerar vem som tecknar föreningens firma och om styrelsen 
behöver komplettera några uppgifter angående detta. 

	  	  	  	  	  	  6	   Reseersättning för styrelsemedlemmar  
Styrelsen beslöt att medlem skall ha rätt att skriva reseräkning, då medlemmen på föreningens 
uppdrag representerar Sundsjö Fiber på annan ort.  
Reseräkningen lämnas in till styrelsen för godkännande. Joakim tar fram en blankett för reseräkning, 
som kommer att läggas på Dropbox. 
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Bokföringsprogram via Handelsbanken.  
Joakim Kålen meddelar att han börjat använda bokföringsprogrammet via Handelsbanken. Kostnad för 
programmet är 125:- per månad.  

Tisd 
’	  	  Nästa	  Styrelsemöte 

Nästa	  styrelsemöte	  för	  Sundsjö	  Fiber	  beslöt	  hållas	  söndagen	  3	  februari	  kl.	  18.00	  i	  sockenstugan	  i	  
Fjällsta.	  Stig	  Sundin	  ordar	  med	  fika!	  
 

	   Ingegerd Näslund 
Sekreterare  
 
Lennart Berggren                                      Lars Norrby 
Ordförande för mötet                                Justerare 
 
 

	  


