
Protokoll 2016-06-05

Styrelsemöte med Östra Tönnet fiber ekonomisk forening.

Närvarande:
Thomas Persson Mats Berglund
Arne Berglund Per Nordlund
Margareta Johnsson Fredrik Nordlund

Anders Johansson, Sunnemo-fiber Roland Bratt och Sture Jansson, Hara-fiber
Peter Melberg, Byn och Torbjörn Halvardsson, Ynäs.

§ 1 Mötets öppnande.
Thomas Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Yal avjusterare.
Till justerare valdes Per Nordiund.

§ 4 Extern information, Anders Johansson, Sunnemo och Roland Bratt, Hara
Anders Johansson informerade fran Sunnemo fiber diir man byggt och driftsatt
sitt fibemät redan utan fått bidrag men ansökan har legat inne hos Länsstyrelsen,
de fick dock avslag på ansökan nu i våras.De kornmer att erbjuda Höje, Lakheden
samt Sörby fiberforeningar att ingå i en utökad ansökan diir de får ingå om de så
önskar. Anders informerade vidare om att Hemsida åir viktig, även skyltar har
skapat intresse. Upphandling har gjorts med Fibergruppen,Relacom och NCI.
Avtal med Skanova. Viktigt med tillstand fran Trafikverket innan man får börja.

Roland Bratt och Sture Jansson informerade att de ffitt avslag på ansökan
och vi diskuterar om vi ska gå tillsammans.

Thomas tackade gästema och vi fortsatte mötet.

§ 3 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkiindes.

§ 5 Genomgång av fiiregående protokoll.
Protokollet godkiindes.

§ 6 Hemsidan.
Fredrik fär uppgifter om vad som skatrl in på hemsidan.



§7 Arbetsordning och planering.
Johnny Lövgen på Hagfors kommun har kontaktat oss om ett
gemensamt möte med andra fiberforeningar i kommunen.
Tanken iir att vi i någon form ska skapa större nät dåir vi kan bli
bidragsberättigade. Om alit gar i lås sker mötet innan semestern.

Någon årsstiimrna iir inte aktuell i sommar då vi inte haft någon
verksamhelz}ll, stämman ftir innevarande år 2016 kommer att
ske under våren 2AlT.Interimstyrelsen kommer att jobba kvar
tills stiimman väljer en ordinarie styrelse.

Ett samarbete med yfferområden som Byn-Halla och Ynäs kan
bli aktuella, de får då bli en extern gruppering utan medlemskap
i foreningen tills vidare.
Peter Melberg kollar intresset i Byn-Halla och Tor§örn Halvardsson
kollar Ynäs, Snöre och Nore.

Leder inte mötet med kommuen någonvart kommer vi att titta på
möjligheten att bygga utan bidrag,ett flefial loreningar i andra kommuner
bl.a Torsby bygger så och hamnar ända på ett rimligt pris 18- 25 tkr.
Detta ör att snabbare komma til1 skott då nya reglerna till bidrag
forsvårar våra möj li gheter.

Margareta tar fram lite uppgifter från Utterbyn- Kälkerud fiber och
skickar till Mats.
Vi bestämmer inget datum for nästa styrelsemöte utan kallelse kommer
via mailen.

Mötets avslutande
Thomas avslutade mötet och tackade for visat intresse.
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Per Nordlund
justerare

Thomas Persson
ordforande
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sekreterare


