
Protokoll fört vid styrelsemöte i Grövelfiber Ekonomisk förening
den 29 juni på Storsätra Fjällhotell.

Närvarande: Lars Ericson, Arne Näsvall, Göran Salmonsson, Hans Segerhjelm och Mats 
Sjöstrand via konf.tel.

1. Mötet öppnades av Lars Eriksson som hälsade de närvarande välkomna.
2. Göran Salmonsson utsågs att justera mötesprotokollet.
3. Genomgång av tidigare protokoll

a. styrelseprotokoll av den 1/3 -16, Ok.
Lars kollar omAnders P talat med Barke om ingjutning och UPS (batteribackup).
b. Årsmötesprotokoll. av den 25/3 -16, Ok.
c. konstituerande protokoll av den 25/3 -16, Ok. Mats S har ändrat styrelsesamman-
sättning hos Bolagsverket. 

4. Föreningen är vid god kassa, ca 1,6 milj. kr. Proforma nätavgifter är på gång, beräknas 
bli utskickade under juli -16

5. Ytterligare anslutning till Grövelsjögården är beställd och på gång. Levereras av 
KringData i Mora. Styrelsen hade missat denna i det inledande arbetet under projekte-
ringen.

6. Kompletteringsarbeten pågår genom kontakt med entreprenören PeRo AB. Arne N och
Göran S har på plats upprättat protokoll vid 
a. Lövåsen tillsammans med deras representant. Ronny Enarsson har det uppdraget av 
PeRo AB. Vi skall följa upp detta
b, c. ang. Ollarsliden och Västsätern, har vi varit i kontakt med Jens Nordkvist på 
PeRo AB. Vi avser att bara ha en kontaktperson på PeRo AB, så Hans S kontaktar Ro-
ger Mörk på PeRo AB

7. Prissättningen för andra aktörer är fastställd enligt föregående protokoll. Lars E kollar 
med Anders P om vi fått någon förfrågan om att använda vårt nät.

8. Vi har 10 st intressenter för att ansluta till vårt nät. Vi bör komma upp i åtminstone 25 
30 innan vi börjar begära in offert från entreprenörer. Vi behöver flagga för möjlighe-
ten att ansluta i vidare kretsar, då vi kanske inte når ut till alla som har den möjlighe-
ten.

9. Mötet reder ut om Ledningskollens nya tjänst, där de kan upplysa om anslutnings möj-
lighet i närområdet för föreningar och andra intressenter. Hans S ansvarar för att kon-
taktuppgifter till Grövelfiber, läggs ut på Ledningskollens nya tjänst. 
Stråkens El, som är vår utsättare, har bekräftat att de fakturerar utsättningsbeställare 
direkt.

10. Arbetsfördelningen och hantering av driften är. 
a,  felanmälan görs av medlemmen till dennes tjänsteleverantör. Tjänsteleverantören tar 

vid behov kontakt med resp. övriga parter.
b, Hans tar över skötsel av hemsidan. 
c, Utsättning gör Stråkens El AB. 
d, Teknisk assistans står KringData i Mora för. 
e, Viss materiel och nycklar finns på Storsätra Fjällhotell. 



f, Lars E kollar med Anders Barke om komplettering av nycklar.

11. Övriga frågor: Söktråden vid Olån behöver redas ut, och syfte klargöras? Arne N an-
svarar.

12. Mötet avslutas

Vid protokollet Ordförande Justeras
         Hans Segerhjelm Lars Ericson Göran Salmonsson


