
PROTOKOLL nr 3  Lagmansholm-Holsfiber ek. för.  2018-05-07

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Lagmansholm-Holsfiber ek. för. hos
Tore Norén måndag den 7/5 2018  kl 19.00.

Kallade:         Tore Norén                                                                                           Sida  1 av 2

                      Ann-Mari Carlander
                      Per-Arne Danelius
                      Henri Savinainen                  
                      Joel Larsson
                      Stig-Ove Svensson    (vid protokollet)
 

§ 1        Mötets öppnande.
            Ordföranden Tore Norén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2        Dagordning.
            Fastställdes.  
 

§ 3        Protokolljusterare.
             Till protokolljusterare valdes Henri Savinainen.

§ 4        Föregående mötets protokoll.
                   Godkändes.
   

§ 5       Uppföljning av pris-sättning från Fiber-ekonomi mm.
            I förra protokollet (2018-04-09) nedtecknades avgifter på olika tjänster.
            Inga förändringar av detta nu.   
 
§ 6        Uppföljning av arbetet med nya konton.
            Henri och Ann-Marie har haft ett möte med Bernt Hägerlöf där de fick lite info om
            hur Horla-Siene lagt upp arbetet med konton. De har sedan själva haft en träff och 
            påbörjat detta arbete.   

§ 7        Uppföljning av Lars Martinells och Bernt Hägerlöfs arbete med kartmaterialet.   
            De är nästan klara med sitt uppdateringsarbete med kartorna.
            Bernt har lagt ner cirka 100 tim och Lars 40 tim.
            De skall överlämna och informera om materialet tisdag den 8/5 2018 kl 18.00 hos S-O.

§ 8       Uppföljning av arbetet med att skriva markavtal.
            Lantmäteriets utkast till markavtal är genomgånget och godkänt av styrelsen.
            När kartorna är klara skall de printas ut och sättas ihop med respektive avtal.
            Joel, Per-Arne och Stig-Ove börjar sedan färdigställa samt åka runt för att få undertecknat
            samtliga avtal. När detta är klart skall avtalen redovisas hos lantmäteriet för att erhålla
            ledningsrätter.
                                                                                                                                                                                             vänd



§ 9      Tores brev till Relacom AB.                                                                Sida  2 av 2

            Vi går igenom detta brev på nästa styrelsemöte.

§ 10     Överlåtelseavtal och Fastighetsanslutningsavtal.
            Vi diskuterade detta och kom fram till att dessa båda avtal behövs.
            Ann-Marie tar med hjälp av Fiberekonomi fram mallar.
            Vi tittar på och beslutar om avtalen på kommande styrelsemöten.

§ 11      Hyresgästsförteckning.
            Vi diskuterade detta och kom fram till att föreningen ej behöver ha det.

§ 12      Driftsavtal PEMA.
            Tore har fått ett förslag till SLA-avtal från PEMA. Tore mailar ut det till oss.
             PEMA inbjuds till nästa styrelsemöte tisdag den 5 juni 2018 kl 19.00 hos Tore.

§ 13      Övriga frågor.
             GDPR (nya PUL). Vi behöver ny blankett. Tore skickar ut förslag till oss.
             Ny version i fiberekonomi efter semestern 2018, då vi bl.a. kan komma in på
             Fiberekonomi med begränsad behörighet. Mer om detta senare.

§ 14      Nästa styrelsemöte.
            Tisdag den 5 juni 2018 kl 19.00 hos Tore.      PEMA inbjudna.   

§ 15      Mötet avslutas. 
            Ordföranden Tore Norén tackade deltagarna samt förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet                                  Justeras

…………………………                     ………………………….     ………………………………
Stig-Ove Svensson                          Tore Norén                        Henri Savinainen 

************************************* slut protokoll ********************************************************************


