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Protokoll styrelsemöte
Styrelsemöte för föreningen Sönnasjö fiber ek den 20:e januari 2016 Fyrås.

Närvarande
Kenneth Jonasson
Robert Färdvall
Håkan Ottoson
Anders Eng
Mikael Berntsson
Rolf Hurtig

lit-hogarna.taxi@telia.com

rolf.hurtig@telia.com

§ 1 Mötets öppnande
Kenneth Jonasson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare
Styrelsen beslutade att välja Mikael Berntsson att föra protokoll under mötet.

§ 3 Val av person att justera protokollet
Styrelsen beslutade att välja Rolf Hurtig och Kenneth Jonasson att justera protokollet

§ 4 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 5 Styrelsen informerar #1
Kenneth meddelar att länsstyrelsen har fått in ovanligt många ansökningar, bäst projekt
går först i kön för att beviljas pengar. Vi har ett relativt bra projekt med många anslutna.
Just nu kompletterar vi frågor från Länsstyrelsen som ska vara inne i början av februari
och sen tas beslut av länsstyrelsen tidigast i slutet av februari.
Enligt dom nya stödreglerna, som var klar till julen 2015, skall det läggas dubbla slangar
för att öka möjligheterna för nya operatörer att ansluta sig. Detta fördyrar projektet men
är nödvändigt för att komma upp i tillräckliga stödpoäng. Vi hade redan börjat gräva och
lägga slang när dom nya reglerna kom eftersom vi samförlägger med E.ON.
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§ 6 Styrelsen informerar #2
Håkan informerar att Handelsbanken i Hammerdal ger lite olika besked vad gäller lånet
efter att vår kontaktperson har flyttat till Östersund.
Vi har fått ett lånelöfte men för att få ut några pengar måste vi först visa att vi får stöd
från länsstyrelsen. Vi provar att prata med banken en gång till och strular det så föreslog
vår förra bankkontakt för att vi kan byta bank till hans kontor i Östersund.

§ 7 Fråga 1
Vi bör börja förbereda grävning till de enskilda fastigheterna.
Vi bör ha ett företag som kan erbjuda kapacitet och erfarenhet att utföra jobbet.
Styrelsen beslutade att vi ska lägga ut en anbudsförfrågan hos Hjorts, Hammerdals åkeri
och (Janne) Ottossons åkeri

§ 8 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att vi kallar till nästa styrelsemöte så fort vi har fått ett beslut från
länsstyrelsen vilket tas tidigast i slutet av februari.

§ 9 Nästa årsmöte
Styrelsen beslutade att hålla nästa årsmöte före midsommar 2016. Exakt tid och plats
aviseras på hemsidan och på anslagstavlor.

§ 10 Mötets avslutande
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet

Justerare
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