
Västra Ämterviks Norra Fiber Förening                                  PROTOKOLL   

 Sammanträdesdatum
 2012-08-03

Styrelsemöte i Västra Ämterviks Norra Fiber Förening

Tid kl 16:00 

Plats Hos Jesper

Närvarande  Fredrik Lindvall, 
Margaretha Runvik 

Georg Wickberg, Jesper Blomgren, 
Monica       Magnusson

1. Mötets öppnande                                                                   
• Fredrik hälsade välkommen.

2. Val av sekreterare
• Monica

3. Godkännande av dagordningen 
• Förslagen dagordning 

godkändes
4. Val av justerare

• Jesper
5. Föregående mötesprotokoll 

• Alla föregående protokoll är justerade 
och godkända.

6. Folkesgården/Åsen
• Georg redovisade från mötet med delar 

av grävlingsgruppen. Gruppen har 
kommit fram till ett bra ekonomiskt 
förslag på dragning i Åsen och 
Folkesgården. Jesper lägger in den 
föreslagna dragningen ritningen digitalt 
så att alla kan se den på hemsidan. 
Mötet är protokollfört och underskrivet 
av de 5 deltagarna.

• Frågan om vi ska anlita Fotum eller ej 
har återigen kommit upp. 
Förutsättningen för att vi ska diskutera 
med Forum är att ALLA markavtal i 
Folkesgården, inklusive vägföreningen, 
ska vara klara innan vi tar kontakt med 
Fortum.  

• Vi ser positivt på om vi kan få 
dragningen gjord av Fortum eftersom 
det minskar den totala kostnaden för 
projektet.

7. Medlemsregister
• Fredrik  ser till att alla i styrelsen har 

tittarbehörighet till medlemsregister där 
vi kan se vilka som anmält sig och vilka 
som skrivit markavtal. Det är Fredrik 
som administrerar registret.

8. Medlemmar 



• Det är viktigt att vi har rätt antal 
fastigheter per by och för hela området, 
för att få rätt uträkning på hur många 
som anslutit sig. Grävlinggruppen går 
igenom fastigheterna ytterligare en 
gång, så att vi känner oss säkra på 
underlaget.

• Jesper skriver en påminnelse på 
hemsidan om att skicka in 
medlemsansökan samt att betala 
medlemsavgiften.

9. Markavtal
• Nästan alla markavtal är klara. 

Grävlinggruppen har gjort ett bra jobb 
och besökt de flesta. Vi skickar ett brev 
till de fastighetsägare som inte befinner 
sig på sin fastighet.

• Vi behöver också ha någon typ av 
”markavtal” i samband med 
anslutningsavtalet. Vi tittar på detta vid 
ett senare tillfälle. 

10. Övriga frågor
• Vi diskuterade hur vi ska dokumentera 

att alla har tagit del av erbjudandet, 
men en del ändå har tackat nej. Denna 
fråga tar vi upp igen längre fram när vi 
närmar oss beslut om att sätta igång.

• Vi tackar ja till att delta vid ett möte den 
14/8 om moms för fiberföreningarna. 
Monica går på detta möte.

• Vi tackar nej till inbjudan till kräftskiva i 
Ransbysäter.

Vid Protokollet  Monica Magnusson Justerare  Jesper Blomgren
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