
 
PROTOKOLL nr 2  Lagmansholm-Holsfiber ek. för.  2020-03-12

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Lagmansholm-Holsfiber ekonomisk förening
(LH-fiber) hos Henri Savinainen torsdag den 12 mars 2020  kl 19.00.

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

                      Anne-Marie Carlander
                      Henri Savinainen          
                      Tore Norén                       
                      Joel Larsson                           
                      Håkan Andersson      (frånvarande)                    
                      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 Joel Larsson.
 

§ 4        Föregående mötets protokoll.
                   Godkändes.
   

§ 5       Ekonomi.
             På konto: 1 453 556 kr, lån 1,25 milj. Utestående fakturor 280 000 kr.
             Resultat och balansräkning: Vi gick igenom och diskuterade de stora summorna.
             Budget för år 2020 redovisades och diskuterades.
             Ej betalda fakturor lämnas till Svea Ekonomi för betalning.   
              

§ 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.
           Slutredovisning: 237 medlemmar, 271 anslutningar, 1 fritid och 11 företag.
           Ersättning för redovisning till jordbruksverket för år 2018 och2019 till Henri och
           Anne- Marie beslutades.
           Beslutet togs i frånvaro av dessa båda. 60 000 reserverades år 2018.
 
§ 7      Genomgång av mail från PEMA ang. svartfiber, priser, mm.
            Alingsås Energi (per.hagehammar@gmail.com ) drar fiber i Bälinge och vill diskutera samman-
            koppling vid Marbogården. Vi låter PEMA sköta det ärendet.
            Vi borde ha en diskussion med övriga fiber-föreningar som har SLA-avtal med PEMA om att ha
            så lika avtal som möjligt.
            Tisdag den 17 mars 2020 kl 18.00 möte hos PEMA för att gå igenom ett antal frågor.
 
§ 8      Planering av årsmöte  onsdag 15 april 2020 kl 19.00 i Hols församlingshem.         
            Beslutades att ha årsmöte onsdag 15 april 2020 kl 19.00 i Hols församlingshem.
            Håkan skriver in på hemsidan. Stig-Ove har bokat Hols församlingshem.
            Vi har bjudit in PEMA (Per Majlöv) att berätta om PEMA och vad de gör mm.
            Kallelse skickas ut fredag 27 mars 2020    Anne-Marie ansvarig.
            Håkan uppdaterar på hemsidan. Stig-Ove har skrivit verksamhetsberättelse och plan.
            Joel fixar kaffebröd. Stig-Ove fixar projektor och duk. 
            Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, ekonomipapper. dagordning kopieras i 40 ex?
            Vi träffas kl 18.00

                                                                                                                                   vänd

mailto:per.hagehammar@gmail.com


                                                                           

§ 9     Avrapportering 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): 75 000            (budget 79 400 kr)
          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.   
                Håkan och Stig-Ove har ej påbörjat arbetet ännu.
           Kommer att avrapportera efterhand. Arbetet förväntas vara slutfört under 2020.                              

§ 11      IT  vår hemsida och Fiber-ekonomis hemsida.         
            lhfiber.se     och     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.
             Vi är nu medlemmar i Vårgårda föreningsarkiv. Det betyder att alla dokument som
             är intressanta för framtiden finns lagrade där. Stig-Ove utsågs till arkivansvarig.
             Kommunmöte i Härenegården tisdag 14 april 2020 kl 18.00.
 

§ 13      Nästa styrelsemöte.
            Torsdag den 14 maj  2020 kl 19.00 hos Håkan.
       

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

…………………………                     ………………………….     ………………………………
Stig-Ove Svensson                          Per-Arne Danelius             Joel Larsson 

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

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

