
 
PROTOKOLL nr 1  Lagmansholm-Holsfiber ek. för.  2020-01-14

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Lagmansholm-Holsfiber ekonomisk förening
(LH-fiber) hos Stig-Ove Svensson tisdag den 14 januari 2020  kl 19.00.

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

                      Anne-Marie Carlander
                      Henri Savinainen          
                      Tore Norén                       
                      Joel Larsson                           
                      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 Henri Savinainen.
 

§ 4        Föregående mötets protokoll.
                   Godkändes.
   

§ 5       Ekonomi.
             På konto: 1 117 342 kr, lån 1,15 milj. Utestående fakturor 30 000 kr.
              

§ 6      Uppföljning av begäran om utbetalning från länsstyrelsen.         
           Erhållit 33 056 kr för 2014, 360 654 kr för 2015,  2 286 290 för 2016 och 2017.
           2018 och 2019 återstår att skicka in.
 
§ 7      Planering samverkansmöte mån 2020-01-27 kl 18.00 i Horla.
            Per-Arne, Håkan och Stig-Ove, Tore, Joel deltar.
 
§ 8      Planering av årsmöte  1 april 2020 kl 19.00.         
            Beslutades att ha årsmöte onsdag 1 april 2020 kl 19.00.
            Håkan skriver in på hemsidan. Stig-Ove bokar Hols församlingshem.
            Vi bjuder in PEMA (Per-Arne kontaktar). Kallelse skickas ut 13 mars 2020 Anne-Marie ansvarig.
            Håkan uppdaterar på hemsidan. Stig-Ove skriver verksamhetsberättelse.
            Mer på nästa styrelsemöte.

                                                                                                                                   vänd



                                                                           

§ 9     Fiberdragning till Hallstorp.                                                                          Sida  2 av 2

          Se info på föregående protokoll.
          Arbetet är nu slutfört. Hallstorp är nu medlemmar.
          Kostnad: Grävning och material mm (PEMA)   (faktura ej erhållen ännu).
          Det är alltså nu klart om masten vill köra trafik genom vårt nät. Mer om detta då
          det blir aktuellt. PEMA sköter kontakten med mastansvariga. 
          Punkten avslutas härmed.

§ 10    Nod-rummet.   
                Genomgång av NOD-rummet tillsammans med Per-Arne och representant från
           Equmeniakyrkan bestämdes att göras snarast.
           Därefter får Håkan och Stig-Ove börja åtgärda de punkter som är nerskrivna på
           ”att-göra”-listan. Genomförda åtgärder rapporteras tillbaka till styrelsen.
           Nycklar till Håkan. Håkan övertar Joels nycklar.
           Idag har PEMA, Per-Arne, Tore, Joel och Stig-Ove nycklar (protokoll nr 8 2018-11-06).             

§ 11      IT  vår hemsida och Fiber-ekonomis 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.
             Håkan/ fick i uppgift att skriva en FAQ-lista med de frågor som Håkan skickat.
             Ny medlem i Lagmansholm.
             Skylt uppsatt vid bron i Lagmansholm.
             Håkan skickar ut info från Net-at-Once.
 

§ 13      Nästa styrelsemöte.
            Torsdag den 12 mars 2020 kl 19.00 hos Henri.
       

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

…………………………                     ………………………….     ………………………………
Stig-Ove Svensson                          Per-Arne Danelius             Henri Savinainen 

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

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

