
 
PROTOKOLL nr 7  Lagmansholm-Holsfiber ek. för.  2018-10-09

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Lagmansholm-Holsfiber ek. för. hos
Tore Norén tisdag den 9 oktober 2018  kl 19.00.

Kallade:         Tore Norén                                                                                           Sida  1 av 2

                      Anne-Marie 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       Ekonomi.
             På konto: 1 098518 kr, lån 3,7 milj.   kvar av kredit: 3,3 milj.
             Leverantörsfakturor cirka 65 000 kr.
 
§ 6        Info om driftsavtal med PEMA (Per Majlöf).
            Vi beslutade att antaga utskickat avtal från PEMA med några tillägg.
            Undertecknas av Tore Norén och Anne-Marie Carlander och gäller från 1/11 2018.
            Avtalet läggs ej upp på hemsidan, men instruktioner vad göra vid fel och annat kommer
            att finnas på hemsidan. Punkten kvarstår tills avtalet verkligen är undertecknat. 
   

§ 7        Uppföljning av arbetet med nya konton.   
            Henri och Ann-Marie har haft flera träffar där de arbetat med nya konton.
            Omkontering t.o.m. 2017 är klart.
            De har kommit mycket långt i sitt arbete. Skall bli klara före årsskiftet.
 
§ 8       Uppföljning av arbetet med att skriva markavtal och lantmäteriförrättningen.
            Lantmäteriförrättningen startade den 24 augusti 2018.     Ärenderummer:   O182682
            Stig-Ove Svensson är ansvarig och kontaktperson mot lantmäteriet.            
            T.o.m. den 8/10 2018 är det bara 14 avtal kvar att skicka in. De återstående är positiva
            till fiberledningen, men är svåra att få tag på. Endast 2 fastighetsägare har varit negativa
            till att skriva på. Ledningsrätt erhålles ändå, men blir dyrare för föreningen.
            Förhoppningsvis skall ärendet vara klart till års-skiftet 2018 – 2019.
                                                                                                                                                                                                                    vänd
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§ 9      Uppdatering av vår hemsida.         
           Styrelsen gav  Joel Larsson i uppgift att avlasta Tore Norén med hemsidan och
           hjälpa till att uppdatera det som behövs. Tore och Joel ordnar detta.
 
§ 10     Nod – Lunnahult  och  Hundfarmen till HRH (Hoberg-Rensvist-Härene).
            Bjärke fiber tar över 2 slangar från Lunnahult till Pumpstationen i Östadkulle.
            Se föregående mötets protokoll (nr. 6 11/9 2018).
            Lars Martinell har fått i uppgift att ordna detta och rapportera till oss när det är klart.
            Punkten kvarstår tills arbetet är utfört och avrapporterat.

  
§ 11      Begäran om utbetalning från Länstyrelsen.
             Vi beslutade att börja förbereda detta. Anne-Marie och Henri utsågs till att utreda vad som
             behöver göras. I den mån vi behöver får vi ta hjälp av Bernt Hägerlöf.
             Kontaktperson på Länstyrelsen: Monica R Ek.

§ 12      Övriga frågor.
              PEMA har anlitats för att koppla några nya kunder.
              Trycka på Equmeniakyrkan för att byta ytterdörren. Fler nycklar till rummet.
              Detta bör vara klart då PEMA tar över förvaltningen. Per-Arne fixar.            

§ 13      Nästa styrelsemöte.
            Tisdag den 6 november 2018 kl 19.00 hos Tore.        

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

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

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


