
Västra Ämtervik Norra Fiber Förening PROTOKOLL
Sammanträdesdatum 
2012-02-22 

Styrelsemöte i Västra Ämterviks Norra Fiber Förening

Tid 2012-02-22  19:00-21:00
Plats Hos Fredrik
Närvarande Jesper Blomgren,George Wickberg,Fredrik 

Lindvall, Margaretha Runvik Wickberg, 
Ingela Åslund, Monica Magnusson

Ej närvarande Bo Larsson

1. Mötets Öppnande
 Fredrik hälsade välkommen till första mötet. 

2. Val av sekreterare
 Monica 

3. Godkännande av dagordningen
Föreslagen dagordning godkändes

4. Val av justerare
Margaretha
5. Val av kassör
Anna Berggren kommer att tillfrågas om hon kan ta 
kassörsjobbet. Fredrik ansvarar.

6. Val av Web-ansvarig
Margaretha och Jesper tar på sig det arbetet

7. Övriga poster
Margaretha blev utsedd till vice ordförande. Övriga i 
styrelsen är ”vanliga” ledamöter.

8. Registrering hos bolagsverket
Vi förberedde ansökan till bolagsverket. Jesper färdigställer 
och betalar in 1100:- vi e-inloggning. Jespers utlägg ska 
återbetalas.

9. Kanalisation i Folkesgården
Vi bestämde att Margaretha och Fredrik ska åka till ett 
fysiskt möte med Fortum för att få fram mer fakta om 
möjligheten att få lägga ner rör för fiber samtidigt som 
Fortum gräver för el.
Vi ska stämma av förslaget till kanalisering med Rejlers. 
Detta tar vi upp vid nästa möte.
10.Förslag kontrakt
Det finns ett antal kontrakt för markavtal och 
Nyttjanderättsavtal på nätet. Alla mailar ut intressanta 
dokument som vi hittat. Dessa ska läsas igenom inför nästa 
möte.
11.Vägen till fiber
Fredrik beskrev alla delar i projektet som måste genomföras 
med hjälp av en översiktsbild (Bifogas). Detta för att alla i 
styrelsen ska stå på samma plattform.
12.Arbetsgrupper
En viktigt arbetsgrupp som behövs är grävargruppen. Georg 
fick i uppdrag att kalla ihop några som är intresserade. 
Uppdraget handlar om lämplig dragning, vilka markägare som är 
berörda och vilka markförhållande som råder.
13.Övriga frågor
Punkter ”Att få med fler i föreningen” förs över till nästa 
möte
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14.Nästa möte
2012-03-05 klockan 19:00 på Dammbråten

Vid protokollet

Monica Magnusson

Justerat

Margaretha Runvik Wickberg
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