ProtokollSlyrelsemöte Sundshults Fiber
Dotum:22111 2012, kl
Plots: Remne

EK

Förening

Prolokoll 3

,l9.00

Nörvoronde: Rikord Skoog, Jon Johonsson, Tommy Korlsson, Leif Gustovsson, Morino
Robertsson. Anders Olsson, Per Kjellberg, Potrik Älgemon, Åke Johonsson, Göron Älgemon,
Gunnor Dohlin, Rito Johonsson

1.

Mölesfunklionörer

Anders Olsson voldes tilljusterore för dogens möte. Åke ordföronde, Morino
sekreterore.

\_

2. Genomgång ov prolokollfrån föregående möie
Vi gick igenom protokoll frÖn föregöende möte, den '14 november 2012.

3. lnformqlionsmöle

Visko ho ett informotionsmöte i BulloregÖrden i börjon qv februori. Hör sko vi
informero om hur långt vi hor komnlit med plojningen, om ondro inbetolningen, om
tjönsteovtol och om utrustningen ihemmet mm.
4. Checkkredil
Styrelsen uppdror till kossör och ordförqnde
diskussion om onsökon om checkkredii.

5.

oit to kontokt med bonken för en

Bidrog från lönsslyrelsen

Lönssiyrelsen betolor ui bidrog till fiberföreningbrno ötto gönger under projektets
löpiid. Åke tor kontokt med lönsstyrelsen om vilket underlog de behöver för en förstq

delutbetolning.
6. Tillstöndsonsgkningor

'-

Rickord hor tröffot Susonne Axelsson pÖ lönssiyrelsen. Vi behöver sökq tillstönd dör vi
gör nörmore ön 50 m för fosto fornlömningor och för fornlömningor under bevokning
Det ör bro, om vi så snort det ör möjligt, får mqrkovtqlen fördigo som underlog för
iillstÖndsonsökningorno hos lönsstyrelsen och trofikverket och för ott sökerstöllo
ströckningen. I mitten på december bör morkovtolen voro kloro.
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7. Sqmförlöggning

somförlöggo med Votienfoll, eller löggo ner slqng i "i egen
regi"och dö försöko gö i vö9. Dör Vottenfoll lögger sjökobel, bör vi löggo ner sjölvo,
eftersom sjökobel ör dyrt. lnriktningen ör onnors oti vi sko somförlöggo dör det ör
möjligt, eftersom det or ott föredro ur morkögorsynpunkt.
Diskussion om vi sko

'v

8. Nyo medlemmor
Jon Simonsson, Mickelskogen 12 och Håkon Alfredsson, Nedre Buone 1 :5. Jimmy
Codsson, Nedre Buone l: 6. Styrelsen beslutor ott occeptero deros qnsökon.

r

9. lnmötning ov nöt

Utrustningen för inmötning hor testlöris vid Fresslond. Vi beslutor vid nösto möte hur vi
gÖr

vidore med inmötningen.

10. Snöpinnor
Beslutos ott Göron bestöller snöpinnor till skÖpen hos Bynet. I fortsöttningen sko
snököppor skickos med i sombond med ott skÖpen levererqs.
11. Nöstq möte

Nösto möte kl

.l9.

00 iorsdog den 6 december pÖ Remne.

a

Remne 14 november 2O12

:,

Morino Robertsson

'

"Anders Olsson

Sekreierore

,//r, t'na

t\

Justerore

fuq

lll*doå

{
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