Prolokoll Slyrelsemöle Sundshulls Fiber EK Förening

Dotum: 25/9 2012, kl I9.00
Plols: Remne

Nörvoronde: Åke Johonsson, Rikord Skoog. Slefon Skoog, Jon Johonsson, Potrik Älgemon, Anders
Olsson, Tommy Korlsson. Leif Gustovsson, Morino Robertsson, Per Kjellberg, Fronk Motlsson och Göron

Älgemon.

l.

Vol qv iusterore

Potrik Älgemon voldes tilljusterore för dogens möte.

2. Genomgång ov morkupplålelseovtol

!

Siyrelsen gick igenom morkupplÖtelseovtolets skrivningor. Det beslutodes oti inte

göro nögro öndringor.
Rikord fÖr i uppdrog ott skrivo ihop ett förslog till förkloronde text till
morkupplötelseovtolet. Redovisos vid nösto styrelsemöte.

-

3. Möte med berördo morkögore
Vi beslutode ott i nulöget inte somlo morkögorno till ett gemensomt möte.

Omrödesonsvorigo kommuniceror istöllet morkovtolen med respektive morkögore
och tillser ott ovtolen blir pÖskrivno.
4. Nyo medlemmor

VA-ovdelningen, Tonums kommun ovseende fostigheten Klogeröd l:13. Styrelsen
beslutode ott godkönno som medlem.
Per fÖr

i'uppdrog ott to upp frågon om onslutning ov juridisko personer med Morcus

pö Bynet.
5. Anslutningsqvtol
Styrelsen gick igenom listo över ej pÖskrivno onslutningsovtol. Respektive
omrÖdesonsvorig fÖr i uppdrog ott stöto på sÖ ott ovt'olen kommer in.

6. Belolning ov insotser
Vi hor i dogslöget fått in 292 i;rsotser. Runt 300 ovtol ör dörmed reglerode.
7. Tillståndsonsökningor

Vi hor fÖtt svor från kommunen ongående förfrÖgon om strondskyddsdispens. Vi
behöver inte söko dispens för strondskydd för omrödet Mörken - Åseröd.

Det ör en viktigt ott få klort ollo morkupplötelseovtol inom ett omröde innon vi
onsöker hos trqfikverket, efiersom det ör 20 dogors hondlöggningstid efter vorje
öndring vi gör ov iillstöndsonsökon.
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Prolokoll Styrelsemöte Sundshulls Fiber EK Förening

Dotum:2519 2012, kl 19.00
Plots: Remne

Nörvoronde: Åke Johonsson, Rikord Skoog, Stefon Skoog. Jon Johonsson, Potrik Älgemon. Anders
Olsson, Tommy Korlsson. Leif Gustovsson, Morino Robertsson. Per Kjellberg. Fronk Moltsson och Göron

Älgemon.

8. Inbjudon lill informolionsmöte
Vi hor fött inbjudon frön kommunen till informoiionsmöte för fiberföreningor i Fyrbodol
den l6 oktober. Rikord deltor frÖn föreningen.

9. Kompletiering ov korlo
Omrödesonsvorigo ör onsvorigo för ott kqrion uppdoteros med nyo onslutningor och
eventuello föröndringor ov ströckningor. Rikord lögger in öndringorno.
10. Trqklor

lill orbetet med fiberdrognigen.

Anders Rondo hor en troktor som fiberföreningen kon få hyro.

onnot oliernotiv ör ott fiberföreningen köper in en troktor, som efter orbetet kon
bjudos ut till försöljning blond medlemmorno.
Ett

Styrelsen beslutor ott köpo in en beg. Troktor frön Aximo. Åke fÖr i uppdrog ott

förhondlo med dem.
I

l.

Frggon om ersöllning till stiftet
:

Jon för i uppdrog ott to kontokt med Erik Evestom pÖ
sko hontero frågon.

lnf

för ott fö hjölp med hur vi

12. Nösto möle

Nösio möte ör torsdog den 4 oktober kl l9.OO pÖ Remne.

Möte med Morcus på Bynet den 9 oktober.

Remne 25 september 2012
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Potrik Älgemon
Justerore

Roberlsson
Sekreterore
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