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1. Christa hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade mötet. 
2. Ulf Ottesen valdes till att justera dagens protokoll.  
3. Föregående protokoll lästes upp och godkändes. 
4. Styrelsen beslutar att endast utdrag ifrån styrelseprotokoll kommer att läggas ut på 

hemsidan. Detta för att inte sprida viktig information som ska hållas inom styrelsen. 
Personer som valt att hoppa av projektet kommer att strykas ifrån maillistan och 
kommer inte att få mer information via mail. 
Carina har varit hos Birgitta och fått till sig att föreningen måste komplettera sin 
bidragsansökan. Föreningar som först har sin ansökan komplett ligger bäst till i 
bidragsansökan. Föreningen kompletteringar kommer att vara klara innan första 
oktober. 
Vid ett beviljat projektstöd har föreningen rätt att söka ett förskott på idag 250tsek, 
kan höjas upp till 1msek. 
Eftersom bidragsbeslutet dröjer förlänger föreningen projektets slutdatum till 30:e 
juni 2017. 
En medlem har meddelat föreningen att vilja vara vilande  i projektet. 
Föreningens anslutningsgrad ligger nu på 77% 
Trafikverket vill ha en mer detaljerad grävplan. 
Sara, Bosse och Börje har gått igenom fastighetskartor och kompletterat det som 
saknats. 
Erik har haft kontakt med Magnus Andersson som är ny projektledare för EON. 
EON vill ha ett avtal med föreningen om samförläggning. 

5. Föreningen är nu momsregistrerade from 14:e juli. Föreningens tanke är att 
kontakta en elfirma och erbjuda medlemmarna tjänster för att kunna lyfta moms. 
Föreningen har 117 tsek på kontot, och väntar på 2 tsek. 
Ny inbetalning på 5000 kommer att debiteras medlemmarna efter informationsmötet 

6. Föreningen behöver ha ett medgivande från alla vägföreningar i projektområde att 
gräva längs enskilda vägar. 

7. Informationsmöte bokas på Gnistan 6:e oktober kl 19:00. Styrelsen träffas kl 18:00 
Christa skriver en inbjudan och Markus skickar ut via mail och post. 
Föreningen bjuder på kaffe och kaka 

8. Hemsidan diskuteras, styrelsen ska försöka få upp skyltar på byanamnen. 
Simon ska försöka få till ett räkneverk för att se hur många som besöker vår 
hemsida. 

9. Gemensam höstfest i Gnistan med sopföreningen 7 november. Mer info senare 
10. Nästa möte 21/10 kl19:00 

 
 
Sekreterare……………………Justerare……………………  Ordförande……………………...  
                  Markus Svensson                      Ulf Ottesen                                Christa Nordin 


