Prolokoll Styrelsemöle Sundshulls Fiber
Dotum: 6/9 2012, kl

EK

Förening

21 .00

Plols: Remne

Nörvorcnde: Åke Johonsson, Rikord Skoog, Jon Johonsson, Potrik Älgemon, Anders Olsson, Tommy
Korlsson, Leif Gusiovsson, Morino Robertsson och Göron Älgemon.

1. Vol ov justerore

Leif Gustovsson voldes tilljusterore för dogens möte.

2. Genomgång qv protokollfrån föregående möte 2818
3. Nyo medlemmor

Öyvind Flotin, Bocken. Styrelsen beslutode ott to med som medlem uton extro
kostnoder utöver ordinorie kostnoder.

4. Tillståndsonsökningor

Nör det göller strondskyddet sö sko vi söko hos kommunen.
Vi behöver troligtvis inte söko hos lönsstyrelsen för miljö- kulturvörden.
Vi hor skickoi in tillstÖndsonsökon till lönsstyrelsen för omrödet söder om Fresslond till
Smeviken dör vi sko gå med sjökobel över viken.
Vi hoi nu fått tillstönd frön Trofikverkei för drogningen Mo-Fresslond.

5. Möte med BIågrön fiber

Tommy och Rikord hor hoft möte med Alf frÖn BlÖgrön fiber om erforenheter frön
BlÖgröns orbete vid fiberdrogningen och med ledningskollen blond onnot.

bjudo in Alf och Sixten till ett möte för ott fö kunno stöllo fler frågor och fö tips
om vod visko tönko pö.

Vi sko

6. Troktor till

orbetet med fiberdrognigen

ongöende ott eventuellt köpo in en troktor med losiore för ott onvöndos
vid orbetet med fiberdrogningen. Visko undersöko vod som finns uie pö morknoden
Diskussion

tills nösto möte.
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Prolokoll Slyrelsemöle Sundshulls Fiber EK Förening

Dotum: 6/9 2012, kl 2l .00
Plols: Remne

Nörvoronde: Åke Johonsson, Rikord Skoog, Jon Johonsson, Potrik Älgemon, Anders Olsson, Tommy
Korlsson, Leif Guslovsson, Morino Robertsson och Göron Älgemon.

7. Ansökon om momsregistrering

Ansökon om momsregistrering ör inskickod till skotteverket. Vi hor fÖtt in begöron om
komplettering. Vi kommer ott besvoro frögorno efter kontokt med Noncy frÖn
Svondols förening om hur de hor svorot Skotteverket.
8. Nöslo möte

Nösto möte ör tisdog den l8 september kl

,l9.00

pö Remne.

Remne 6 septembet 2Ol2
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Morfo Robertsson
Sel&6terore

Justerqre
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