
Protokoll fört vid styrelsemöte i Grövelfiber Ekonomisk förening
den 26 augusti på Björnlidens Fjällby.

Närvarande: Anders Persson, Mats Sjöstrand, Göran Salmonsson och Hans Segerhjelm.

1. Mötet öppnades av Anders Persson som hälsade de närvarande välkomna.

2. Hans S utsågs till att föra mötesprotokoll och Göran S utsågs att justera mötesprotokollet.

3. Mats S, kassör redovisade räkenskaperna för föreningen. I stora drag är allt redovisat till 
bidragsgivarna/ länsstyrelsen. Den kostnad som uppkom i och med samläggning med 
kommunen skall regleras då länsstyrelsen inte tagit hänsyn till denna.

4. Anslutning till Älvdalens Stadsnät är försenad. Kommunens befintliga nät har ännu inte 
den kapacitet som erfordras för att hantera den ökade trafik som Grövelfibers medlemmar 
kommer att generera. En uppgradering är projekterad men föreningen har inte fått något 
besked i frågan.

5. Föreningen har ålagts att komplettera avtalet med Open Universe. Punkterna 12 och 14 i 
PTS kontrollista angående tjänsteleverantörer.

6. Mötet diskuterade hur nya anslutningar till det befintliga nätet kan komma att gå till. 
Problem i samband med detta och logistiska frågor fanns på bordet. Mötet enades i 
principiella frågor som att ta område för område men även för att hålla kostnaderna nere, få
med så många som möjligt. Mötet gick igenom intresseformuläret och att styrelsen 
sonderar hur andra föreningar förfar i fråga om nya anslutare.

7. Mötet diskuterade hur föreningen hanterar anslutningsintresse från nyetablerade 
stugområden. Mötet beslutade att inte ligga ute med pengar, då risk finns att våra bidrag 
kan ifrågasättas vid ett dylikt förfarande.

8. Mats S uppdaterar medlemsregistret. På hemsidan noteras att föreningens massutskick kan 
fastna i webbläsarens SPAM filter och att medlemmarna därför uppmanas att justera 
inställningarna i sin läsare. 

9. Det återstår justering av mark på några ställen. Exmora har begärt matjord då grävaren 
genat över tomten där. Ollarsliden, Västsätern och Storsätern sköter PERO.

10. Anders kontaktar RV El i anledning av Altecos besiktning.

11. Marcus Ternstedt på Bynet skall skicka dokumentation på vårt nät i form av kartor och 
panelkort.

12. Enligt villkoren från PTS skall föreningens dokumentation förvaras samlad och 
framtidssäker. Styrelsen undersöker olika möjligheter.

13. Arne N, Göran S och Hans S ser till att våra kopplingsskåp blir täta. Hans kollar med 
Nodava om 40 mm proppar till de reservslangar vi lagt ned.

14. Anders P kollar utmed schaktsträckorna och samlar ihop sly som blivit liggande. En del 
kan köras till Jotli. Blir det för mycket får vi ta det till återvinningsstation i Idre.

15. Under övriga frågor framför Mats S synpunkter på RV El’s kostnad för arbetet med den 
klämda kabeln utmed Nodavasträckan. Han kontaktar Bynet och RV EL
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