
 
PROTOKOLL nr 8  Lagmansholm-Holsfiber ek. för.  2018-11-06

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Lagmansholm-Holsfiber ek. för. hos
Tore Norén tisdag den 6 november 2018  kl 19.00.

Kallade:         Tore Norén                                                                                           Sida  1 av 2

                      Anne-Marie Carlander
                      Per-Arne Danelius       
                      Henri Savinainen       (frånvarande)                
                      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 Joel Larsson.

§ 4        Föregående mötets protokoll.
                   Godkändes.
   

§ 5       Ekonomi.
             På konto: 1 101514 kr, lån 3,3 milj.   kvar av kredit: 3,3 milj.
             Leverantörsfakturor cirka 200 000 kr. 
 
§ 6        Info om driftsavtal med PEMA (Per Majlöf).
            Undertecknat 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.   Alla styrelsemedlemmarna har fått en kopia av avtalet. 
   

§ 7        Uppföljning av arbetet med nya konton.   
            Henri och Ann-Marie har haft flera träffar där de arbetat med nya konton.
            Alla fakturor är klara och inscannade.  Klart att börja lägga in på länsstyrelsen.
            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 6/11 2018 är det bara 9 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.
            Kostnad hittills: 150 360 kr.
                                                                                                                                                                                                                    vänd
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§ 9      Uppdatering av vår hemsida.         
           Joel Larsson och Tore Norén har börjat arbeta med hemsidan. 

 
§ 10     Nod – Lunnahult  och  Hundfarmen till HRH (Hoberg-Rensvist-Härene).
            Bjärke fiber tar över 2 slangar från Lunnahult till Pumpstationen i Östadkulle.
            Se  protokoll nr. 6   11/9 2018.     Avtal med Bjärke fiber är undertecknat.
            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.
              Anne-Marie och Henri har startat detta arbete.
             I den mån vi behöver får vi ta hjälp av Bernt Hägerlöf.
             Kontaktperson på Länsstyrelsen: Monica R Ek.
             Tidsplan:  Klart års-skiftet 2018-2019.  
             Vad skall det kosta att bli fiber-medlem efter inlämning till Länstyrelsen (31/12 2018):
             Samma insats som tidigare plus 10 000 kr + moms. Se protokoll från års-stämman 2014.

§ 12      Övriga frågor.
              Stig-Ove har fått en kontaktperson på Telia som kommer att sköta arbetet med
              att även få Telia som Tjänste-leverantör. Han vill besöka oss för att informera.
              Nätet omfattar totalt ca 310 hushåll. Idag 270 anslutna. Flera nybyggnationer på gång.

              Källardörr på Equmeniakyrkan utbytt. Nycklar till nod-rummet och ytterdörr lämnade 
              till: PEMA, Tore, Per-Arne, Joel och Stig-Ove. Stig-Ove skriver en nyckel-logg.

§ 13      Nästa styrelsemöte.
            Torsdag den 3 januari 2019 kl 19.00 hos Tore.
             Års-stämma tisdag vecka 15 2019.  
      

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

…………………………                     ………………………….     ………………………………
Stig-Ove Svensson                          Tore Norén                        Joel Larsson 

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


