Prolokoll Styrelsemöle Sundshults Fiber EK Förening
Dotum: 3l /5 2012, kl I 9.00
Plois: Kronmon

Nörvoronde: Åke Johqnsson, Anders Olsson, Rikqrd Skoog, Jon Johonsson, Morino
Robertsson, Tommy Korlsson, Gunnor Dohlin, Frqnk Mqttsson, Rito Johonsson.

1.

VolovJuslerore

Jon Johonsson voldes tilljusterore för dogens möie.
2. Bidrogsonsökqn hos lönsslyrelsen

Kompletiering ov bidrogsonsökon ör inskickqd till lönsstyrelsen.
3. Tlngvollsfonden

Föreningen hor blivit beviljqd r o0 000 kr ovseende informotions- och
utbild nin gskostnoder.

4. Projektering
De områdesonsvorigo onsvoror för projektering inom vorje omröde.
Som ett underlog och hjölpmedel för de omrÖdesonsvorigo sko vi tq from en moll för
vqd som göller vid drogning löngs oliko typer ov vögor. Tommy för i uppdrog ott to
frqm detio till nöstq möte.
Db omrÖdesonsvorigq lömnqr in plonerod ströckning till odministrotionsgruppen,
för
vidore befordron iill Bynet som sedon uppdoteror korton.
5. Mqrkqvlql

Rikord och Per hor togit frqm förslqg till morkovtql utifrön ovtol frön blond onnot
Skredsviks fiberförening. Tillvorje qvtolsko det bifogos en kqrto som visor
ströckningen qv fiberkobeln. Rikord skickor ut morkovtolet till de områdesonsvorigo.

Åke kontrollerqr med lönsstyrelsen vod som behöver skickos in och eventuellt
godkönnos ov lönsstyrelsen nör det göller morkovtolen .
6. Underlqg till offertförfrågon

Entreprenodgruppen, Qunnor och Jon hor inventerqt tönkboro entreprenörer och
togit from offertförfrågon frÖn ondro föreningor. Entreprenodgruppen för mondot ott
to from offertförfrögon, blonkett och onnonsering.

dog för ott lömno onbud sötts till 29 jvni. Ambitionen ör ott det sko voro klort för
uppstort ov entreprenod direkt efter sommoren.

Sisto
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Prolokoll Slyrelsemöle Sundshults Flber EK Förenlng
Dotum: 3l /5 2012, kl 19.00
Plots: Kronmon

Nörvoronde: Äke Johonsson, Anders Olsson, Rikord Skoog, Jon Johonsson, Morino
Robertsson, Tommy Korlsson, Gunnor Dohlin, Fronk Mottsson, Rito Johonsson.

6. Nösto möte

Nösto möte bestömdes till onsdog 13/6 kl l9 hos Kronmon. Mölsöttningen ör ott tills
dess skq projektering inom respektive omröde voro klor, somt ott sö mångo
onslutningsovtql som mojligt sko voro påskrivno.

Remne

3l moJ 2012
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