
Protokoll fört vid styrelsemöte i Grövelfiber Ekonomisk förening 
den 27 september 2013 i Västerbäcken. 
 
 
Närvarande: Per Bjälevik, Anders Persson, Hans Segerhjelm, Lars Ericson och Thomas Carlsson . 
 
§ 1. Mötet öppnades av Per Bjälevik som hälsade de närvarande välkomna. 
 
§ 2. Thomas Carlsson valdes till protokolljusterare. 
 
§ 3. Föregående protokoll. Protokollet från det konstituerande mötet läggs till handlingarna. Som 
bilaga till årsmötesprotokollet finns verksamhetsplanen som är underlag för vårt fortsatta arbete.  
 
§ 4. De sökta bidragen är beviljade. Projektets kalkylerade totalkostnad 6,1 milj.kr. 4,2 milj.kr. 
lämnas i bidrag från Post & telestyrelsen samt från Länsstyrelsen Dalarna och Jordbruksverket. 
Privat finansiering minst 1,8 milj.kr. Denna insats kan bli högre beroende på om vi kan lägga in 
eget arbete i projektet eller om vi måste köpa in projektledningstjänster. 
Fiberdragning på sträckan Idre-Storsätern bekostas av Älvdalens Kommun och Länsstyrelsen 
Dalarna och genomförs sommaren 2014. Vi har ännu inget skriftligt löfte om detta arbete. 
Flötningen har kommit långt med sitt projekt och i Särna påbörjas grävningsarbetena i oktober.  
 
§ 5.  Föreningen har i samband med att bidragen beviljades blivit ålagd att köpa och montera upp 
en skylt som visar att ett EU projekt pågår. Anders kollar med Fjällbua om vi kan få sätta upp 
skylten där. 
 
§ 6.  Extra stämma. Anders kollar med Grövelsjöns Fjällstation om vi kan få använda 
konferenslokalen någon av dagarna kring nyårshelgen, helst 2 januari. Anders kollar också med 
Bynet om de kan delta och informera. Årsmöte hålls under påskhelgen. 
 
§ 7.  Kontrakt görs klara till extrastämman så att de är klara för påskrift av dem som deltar. Mallar 
finns. Hans ordnar med detta. Per ordnar så att Hans får ZIP filen med alla dokument och 
mailadressen till Karl-Olov. 
 
§ 8. Anslutningsavgifter. Avgifterna måste tas in innan projektet påbörjas för att vi inte ska behöva 
låna pengar till projektets igångsättande. Avgiften per fastighet ska ligga på 15.000kr. Om 
kostnaden visar sig bli mindre kan en del av anslutningsavgiften återbetalas. Om kostnaden blir 
högre måste en tilläggsdebitering göras. Avgiften gäller framdragande av fiber till tomtgräns. 
Sträckan tomtgräns till hus bekostas av fastighetsägaren. På tomt ska slang för fiberförläggning 
grävas ner till 40cm djup. Det bör finnas möjlighet att nyttja utökat bostadslån för 
anslutningsavgiften och rotavdrag för nedläggningen av fiber på tomtmark. Det är upp till varje 
fastighetsägare att själv ordna med detta.  
Avgift för områdets anläggningar ska vara högre. Storleken på denna avgift bestäms på nästa 
möte och beror också på om större anslutare behöver flera fiberkablar in för att försörja 
administration och alla rum med olika funktioner. Hans kollar med Bynet hur mycket fiber som 
behövs till olika anläggningar. 
Lars gör ett informations- och sälj-brev. Ett för e-postutskick till medlemmarna och ett att bilägga 
GTF´s utskick. 
Kristina ringer de som anmält sig som medlemmar men som ännu inte betalat medlemsavgift och 
insats. Kristina får en lista av Per på obetalda medlemsavgifter. 
  
§ 9. Beslutades att avvakta med momsregistrering av föreningen tills efter föreningens extra 
stämma. Vi kommer antagligen inte att ha några större utgifter under resten av bokföringsåret som 
motiverar det extra arbete som momsredovisning innebär. 
 
 
 
 



§ 10.  Områdesindelning finns i medlemsregistret. Hans engagerar områdesansvariga för 
Björnliden, Sågbäcken, Lövåsen och Sågliden. Thomas engagerar områdesansvariga för övriga 
områden. Områdesansvariga hjälper projektledaren med anslutningsavtal, markavtal och 
utstakning av ledningsdragning. Vårt område liknar inte vanliga byprojekt med bofasta eftersom vi 
har så många fritidshusägare som inte kan närvara och arbeta med projektet. Per kollar med Bynet 
om de har idéer om hur vi ska göra. 
Per lägger ut aktuell information på hemsidan. 
Anders kollar om vi kan göra ett studiebesök i Flötningen eller Särna. 
 
§ 11.  All tid som läggs ner i projektet ska antecknas dag för dag och redovisas till ordföranden. 
Tiden kan sedan ingå som egen insats i projektet. 
 
§ 12.  Inga övriga frågor. 
 
§ 13.  Nästa möte hålls 24/10 kl 09.00 i Västerbäcken  
 
§ 14. Mötet avslutades. 
 
 
 
 
Vid protokollet  Ordförande   Justeras 
   
 
 
Anders Persson  Per Bjälevik    Thomas Carlsson 
   
 


