
Skärmnäs 2013-09-11

Protokoll från möte med paraplyorganisationen Fiber i 
Brunskog 2013-09-11 på Brunskogs Vandrarhem 

Närvarande : 15 personer från interimstyrelserna i de olika fiberföreningarna. 

§ 1. Lotta Arenö valdes till ordförande för mötet och Bo Anesäter utsågs till 
sekreterare. 

§ 2. Förslaget från Lotta till dagordning för mötet godkändes. 

§ 3. Lotta påminde om broschyrerna ”Handbok för Fibernätsföreningar” och 
”Bredband på Landsbygden ” som finns på hemsidan. 

§ 4. Beslut om ändringar i områdesindelningen. Ajournerades då ingen hade 
närmare information om några beslut. 

§ 5. Förslag på kallelse till bildandestämmor presenterades av Anna Tindefjord. 
Efter diskussion godkändes förslaget med några mindre justeringar att 
gälla för alla föreningarna. Anna skickar ut ett nytt utkast. 

§ 6. Stadgar för de ekonomiska föreningarna. 

Mötet enades om att föreslå ett insatsbelopp på 100 kr och 
rekommendera en medlemsavgift på 100 kr per år. 

Pär Falkevik och Thomas Sigfridson fick i uppdrag att se över § 6, som 
handlar om när insatsen ska betalas samt § 8, som reglerar uppsägning av 
medlemskap, och föreslå hur de ska lyda. 

§ 7. Logotyp. 

Lotta Arenö föreslog att alla föreningarna ska ha samma logotyp. Detta 
godkändes och Lotta mailar denna till föreningarna. 

§ 8. Tidsplan för föreningarna. 

Mötet beslutade att målsättningen är att alla ska ha bildat ekonomisk 
förening innan årsskiftet. 

§ 9. Paraplyorganisationens verksamhet. 

Förslag om månadsmöten med 1 till 3 deltagare från varje förening 
godkändes. Mötet beslutade att vi ska ha månadsmöten 3:e torsdagen i 
varje månad med start i oktober 2013 på Brunskogs Vandrarhem kl. 18.30. 

§ 10. Redovisning av ”projektet”. 

Tidsredovisning på blanketten som finns på hemsidan ska ske till Jan 
Fogelberg senast 20 september. 
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§ 11. Brev från Landsbygdsrådgivare Bengt Nilsson. 

Bengt bjuder in till ett gemensamt möte med alla föreningar som startat i 
Arvika Kommun på ANC i Arvika den 23/9 kl. 19.00. 

Vi beslutade att vi bör skicka 2 – 3 personer från varje förening. 
Föreningarna väljer själva vilka man skickar. Anmälan görs till Bengt på 
adress bengt.nilsson@hushallningssallskapet.se 
eller tel. 070-829 17 17 eller 0570-74 94 12. 

§ 12. Övriga frågor. 

Frågades om mailadresser för utskick av kallelse till bildandestämmor. 
Dessa finns på hemsidan och varje förening får själva plocka ut dem 
därifrån. 

§ 13. Mötet avslutades och under mötet kunde vi njuta av gott bröd o kaffe som 
Anna bjöd på som vanligt. 

Tack Anna! 

Vid protokollet Justerat av 

Bo Anesäter Anna Tindefjord 


