
Protokoll fört vid styrelsemöte i Grövelfiber ekonomisk förening
den 3 december 2012 i Storsäterns bystuga.

Närvarande: Per Bjälevik, Anders Persson och Hans Segerhjelm.

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

§ 2. Hans Segerhjelm valdes till protokolljusterare.

§ 3. Per, Anders och Kristina har deltagit på informationsmöte med Bynet i Särna 21 november.
Bynet har tagit fram en arbetsplan för det fortsatta arbetet.
Hans gör skyltar med information att sättas upp i stugområdena, sopstationer, Fjällbua och
affärerna i Idre.
Vi behöver kontakta så många som möjligt via e-post. Vi försöker få fram adresser från respektive
stugområdes förening alternativt att föreningarna kan vidarebefordra information till sina
medlemmar.

§ 4. Kostnaden för bankgiro ligger på 750kr/år hos Swedbank. Bankgirot kopplas till ett
företagskonto. Vi får också ett placeringskonto med fria uttag som ger lite ränta.

§ 5. Beslutades att insatsen för att gå med i föreningen ska vara 100kr. Beslutades att
medlemsavgiften ska vara 200kr för år 2013. I ett senare skede måste anslutna medlemmar också
betala en administrationsavgift för att täcka kostnader för administration och underhåll.

§ 6. Ansökan om bidrag ska göras till Länsstyrelsen Dalarna, Jordbruksverket och Post &
Telestyrelsen. Ansökan ska vara inlämnad före årsskiftet.
Vi behöver ha ett möte med Bynet igen för att få svar på några frågor.
Hur stor är avgiften till Trafikverket för att få lägga kabel i vägdike?
Är kostnaden för ingrävning och material för anslutning tomtgräns-hus med i den kalkyl som gjorts?
Hur stor bör den genomsnittliga grävkostnaden per meter vara för att vara relevant för vårt
område?

§ 7. Per arbetar med hemsidan och lägger ut den. Anders gör en redirect från den gamla hemsidan
till den nya.

§ 8. Anders gör ett förslag till utskicksbrev att skickas i första hand till de som tidigare anmält
intresse för fiberanslutning.

§ 9. Vi måste ha någon som hjälper oss med föreningens deklaration. Vi avvaktar med
momsregistrering.

§ 10. Mötet avslutades.

Vid protokollet Ordförande Justeras

Anders Persson Per Bjälevik Hans Segerhjelm.


