
Protokoll fört vid styrelsemöte i Grövelfiber Ekonomisk förening
den 24 oktober 2013 i Västerbäcken.

Närvarande: Per Bjälevik, Anders Persson, Hans Segerhjelm och Thomas Carlsson.
Karl-Olov Jenssen närvarade till och med punkt 3.

§ 1. Mötet öppnades av Per Bjälevik som hälsade de närvarande välkomna.

§ 2. Hans Segerhjelm valdes till protokolljusterare.

§ 3. Karl-Olov informerade om Kommunens utbyggnad av fiber. Älvdalens kommun har köpt in 
Quadracoms teknikbodar för ADSL samt deras fiber till Älvdalen. Det kan finnas möjlighet att 
använda teknikbodarna för placering av noder. Kommunen har även gjort avtal med en 
kommunikationsoperatör och ett företag som sköter drift och underhåll. Kommunens nät blir öppet 
för alla tjänsteleverantörer.
Karl-Olov kollar upp om avtal finns mellan Kommun och Länsstyrelse angående förläggning av 
fiber från Idre till Storsätern.
Karl-Olov kollar hur mycket fiber som behövs för att förse varje hotellanläggning med tillräcklig 
kapacitet.
Beslutades att lägga ut upphandling av systemleverantör på Visma Opic. Kostnad ca 9.000kr.

§ 4. Momsregistrering. Per tar fram och skickar in nödvändiga handlingar till Skatteverket. 
Omsättning för 2013 bestäms till max 9.000kr.

§ 5. Föregående protokoll. Hans fortsätter med att ta fram färdiga anslutningsavtal som ska vara 
klara till informationsmötet 2 januari. Mallar finns i ZIP filen.
Hans och Thomas fortsätter med värvningen av områdesansvariga. Per mailar listan över anmälda 
i respektive område till Hans och Thomas. 

§ 6.  Fortsatt arbete. Utskick av informationsbrev ska göras. Anders mailar brevet som PDF till Per.
Brevet trycks i 500ex av Fjällposten och går med i GTF´s medlemsutskick. PDF´en görs tillgänglig 
via hemsidan för GTF´s medlemmar som får e-postutskick.
Vi funderar också på om vi ska upphandla en tjänsteleverantör för erbjudande av tjänster via 
Grövelfiber.
Anders kollar med Länsstyrelsen om projektet kan förlängas till 2015. 

§ 7. Inga övriga frågor.

§ 8. Tidredovisning ska göras till Per.
 
§ 9. Nästa möte hålls 28/11 kl 09.00 i Västerbäcken

§ 10. Mötet avslutades.

Vid protokollet Ordförande Justeras

Anders Persson Per Bjälevik Hans Segerhjelm


