
 
PROTOKOLL nr 8  Lagmansholm-Holsfiber ek. för.  2019-11-19

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Lagmansholm-Holsfiber ekonomisk förening
(LH-fiber) hos Tore Norén tisdag den 19 november 2019  kl 19.00.

Kallade:         Per-Arne Danelius        (ordförande)                                                sida  1 av 2

                      Anne-Marie Carlander
                      Henri Savinainen          
                      Tore Norén                       
                      Joel Larsson               (frånvarande)           
                      Håkan Andersson                     
                      Stig-Ove Svensson    (vid protokollet)
 

§ 1        Mötets öppnande.
            Ordföranden Per-Arne Danelius hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2        Dagordning.
            Fastställdes.  
 

§ 3        Protokolljusterare.
             Till protokolljusterare valdes Tore Norén.
 

§ 4        Föregående mötets protokoll.
                   Godkändes.
   

§ 5       Ekonomi.
             På konto: 1 105 360 kr, lån 3,5 milj. Utestående fakturor PEMA 50 000 kr.
              

§ 6      Uppföljning av begäran om utbetalning från länsstyrelsen.         
           Erhållit 33 056 kr för 2014 och 360 654 kr för 2015.
           2016, 2017 och 2018 inskickade. Några kompletteringar återstår. Färdigt för revision,
           men pengarna ej utbetalade ännu.
           2019 återstår att skicka in. Förlängning av kommunal borgen är gjord.
           Bernt Hägerlöf har bistått med en del hjälp då SHK ligger före oss och är klara med
           sina bidrag. Förvaltningsplan är framtagen genomgången och godkänd av styrelsen.
           Till systemägare      valdes Per-Arne Danelius,  
           till Systemansvarig valdes Stig-Ove Svensson och 
           till Drift-underhållsansvarig valdes Håkan Andersson.  

§ 7      Uppföljning av samverkansmöte torsdag 2019-10-21 i Nårunga.         
           Ett givande möte där Per-Arne och Håkan deltog. Mötet fortsatte diskussionen om gemensam 
           upphandling mot kommunikationsoperatör när dagens avtal skall förnyas.
           Anteckningar från mötet har distribuerats till alla styrelsemedlemmarna.
           Deltagarna var mycket irriterade på Net-at-Once som inte har svarat på brevet som förra mötet 
           skickade till dom. Ett nytt kritiskt brev har skickats till Net-at-Once där vi undrar varför de inte ens
           besvärar sig att svara. Styrelsemedlemmarna har tagit del av brevet.
           Nästa samverkansmöte i Horla (SHK) måndag 27/1 2020 kl 18.00.

§ 8      -----------.         
 

                                                                                                                                   vänd



                                                                           

§ 9     Fiberdragning till Hallstorp.                                                                          Sida  2 av 2

          Se info på föregående protokoll. Utöver detta har vi beslutat gå vidare och
          genomföra detta arbete, då det är ett måste om vi skall få Hallstorp  som ny medlem och 
          trafik från masten. Det finns intäkter i framtiden då masten förmodligen
          vill köra trafik i vårt nät. Slang skall dras fram till Maria Andreassons hus. Dock vill hon
          inte bli medlem nu. Hallstorp blir medlemmar nu. Styrelsen har gjort en kalkyl som visar
         att det inte blir så dyrt för föreningen när vi väl får ta del av intäkterna.
 

§ 10    Nod-rummet.   
                Håkan och Stig-Ove (som fått i uppdrag att gå igenom NOD-rummet) har tagit fram en
           lista på vad som behöver åtgärdas. Mötet beslutade att ge dem i uppdrag att se till att
           punkterna blir genomförda och rapportera tillbaka till styrelsen.
           Nycklar till Håkan och Net-at-Once har inte egna nycklar (lånar via PEMA).
           Idag har PEMA, Per-Arne, Tore, Joel och Stig-Ove nycklar (protokoll nr 8 2018-11-06).             

§ 11      IT  vår hemsida och Fiberekonomis hemsida.         
            www.lhfiber.se     och     www.fiberekonomi.se  
            Denna punkt är stående på dagordningen och det är viktigt att alla i styrelsen tittar
           igenom sidorna inför varje styrelsemöte.
           Hemsidan är mycket viktig informations- och dokumentationskälla samt nätverk för
           föreningen. Dessutom en mycket viktig informationskälla för våra medlemmar.

§ 12      Övriga frågor.
              Faktura från SHK på erhållet material. Summa 25 326 kr.
 

§ 13      Nästa styrelsemöte.
            Tisdag den 14 januari 2020 kl 19.00 hos Henri.
       

§ 14      Mötet avslutas. 
            Ordföranden Per-Arne Danelius tackade deltagarna samt förklarade mötet avslutat.
 
 
 
Vid protokollet                                  Justeras

…………………………                     ………………………….     ………………………………
Stig-Ove Svensson                          Per-Arne Danelius             Tore Norén 

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

http://www.lhfiber.se/
http://www.fiberekonomi.se/

