
Protokoll 20fi-03-06

Styrelsemöte med Östra Tönnet ekonomisk ftirening.

Nåirvarande:
Thomas Persson Mats Berglund
Ame Berglund Kenneth Eriksson
PerNordlund Margareta Johnsson
FredrikNordlund

§ 1Mötets öppnande.
Thomas öppande mötet och hiilsade alla våilkomna.

§ 2 Val av justerare.
filI justerare valdes Kenneth Eriksson.

§ 3 Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkåindes.

§ 4 Genomgång av föregående protokolL
Protokollet godkiinde s.

§ S Information.
Förutsiittningarna att bygga fiber har öråindrats rejält sista aret.
Dom tidigare EU-bidragen som man som ekonomisk forening kunde
ansöka om till Jordbruksverket åir inte möjligt att erhålla läingre,dom
kommer enligt uppgift att betalas ut endast diir behov verkligen foreligger.
Hagfors kommun har diirfiir ansök* om s.k ERUF-pengar från Låinssfyrelsen
och Tillvåixtverket.På så vis kan man bygga åtta striickor med stamfiber i
kommunen vilket skapar möjlighet fiir en operatör som t.ex Zitius att bygga
kommersiellt.Dvs vi kan ffi er§udande om fiberanslutring på samma sätt som
i städer och större orter.
Johnny Lövgren på Hagfors kommun bjöd in ett antal fiberfiireingar på ett
informations möte 29 nov.2016. Mats ochArne deltog och informerade oss
om dagsläget.Ett tiinkt pris fiir fiberanslutning skulle kunna bli 21.900 kr.
Detrå l&er enligt en enig styrelse som ett bra fiirslag och det hjiilper oss
i fiireningen genom en betydligt mindre arbetsinsats åin om vi sjåilva skulle
bygga i egen regi med bidrag. Ett uskick med informationsblad till samtliga
våra medlemmar och boende i området txir ske snarast möjligt.

§6 Arbetsordning och planering.
Thomas och Mats skall fdrsöka ä en fiäiffmed Johnny Lövgren
snarast ftir mer information.
Årsmöte planeras på Bågskytten ev 7 maj.alt.14 maj dlir Johnny Lövren
skall delta. Datum bestäms vid niista möte deu 9/4 kl.18.00 Hornniistiippa.
Att göra infiir årsmötet: Dagordning Verksamhetsberättelse och kassa-
avstiimmning.



§ T lfemsidan.
Uppgifter till hemsidan skickas till Fredrik.

§ 8 Mötets avslutande
Thomas avslutade mötet och tackade fiir visat iatresse.
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Thomas Persson Margardta Johnsson
ordflorande sekreterare
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Kenneth Eriksfon
justerare
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