
 
PROTOKOLL nr 2  Lagmansholm-Holsfiber ek. för.  2019-02-19

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Lagmansholm-Holsfiber ek. för. hos
Tore Norén tisdag den 19 februari 2019  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 Per-Arne Danelius.
 

§ 4        Föregående mötets protokoll.
                   Godkändes.
   

§ 5       Ekonomi.
             På konto: 1 189331 kr, lån 3,7 milj.   kvar av kredit: 3,3 milj inga utstående fakturor.
 

§ 6       Uppföljning av arbetet med att skriva markavtal och lantmäteriförrättningen.
            Lantmäteriförrättningen startade den 24 augusti 2018.     Ärenderummer:   O182682
            Alla avtal är klara och inskickade.   Enligt planeringen skulle detta ärende vara klart
            till års-skiftet 2018 – 2019. Ärendet är försenat och ansvarig Christian Öberg på lant-
            mäteriet är svår att få tag i för att få nytt besked. Markägarmöte i Hols församlingshem
            är planerat till tisdag den 12 mars 2019 kl 18.00. Reserv onsdag den 13 mars.
            Kostnad hittills: 150 360 kr.                  

§ 7      Uppföljning av begäran om utbetalning från länsstyrelsen.         
           Anne-Marie och Henri har påbörjat detta arbete.
           Väntas vara klart första halvåret 2019.

 
§ 8     Planering av års-stämma tisdag den 9 april 2019 kl 19.00 i Hols församlingshem.
            Netatonce-tekniker kommer och berättar och svarar på frågor (Tore bokar).
            Vi förbereder frågor som mailas till Netatonce-teknikern.
            Styrelsen föreslår en oförändrad årsavgift på 100 kr.
            Styrelsen informerar om en oförändrad nätavgift på 100 kr/månad.
            Förslag till förändrade stadgar.
            Styrelsen föreslår även att styrelsen får mandat att bestämma vad efteranslutning
            till fiberföreningen skall kosta.
            Stig-Ove har bokat Hols församlingshem.
            Planera för 50 besökare. Inköp och kaffekokning:  Anne-Marie ansvarar.

  
§ 9      ---------------.



                                                                                                                                      vänd
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§ 10      ---------------.
 

§ 11      ---------------.
 

§ 12      Övriga frågor.
               Inget medlemskap i Fibersamverkan Sverige.              
               Uppdatera och ha en aktuell mail-lista (Tore).
 

 

§ 13      Nästa styrelsemöte.
            Tisdag den 26 mars 2019 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                        Per-Arne Danelius 

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


