
 
PROTOKOLL nr 3  Lagmansholm-Holsfiber ek. för.  2020-05-14

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Lagmansholm-Holsfiber ekonomisk förening
(LH-fiber) hos Håkan Andersson torsdag den 14 maj 2020  kl 19.00.

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

                      Anne-Marie Carlander
                      Henri Savinainen          
                      Tore Norén                (ej med pga Covid-19)                       
                      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 Håkan Andersson.
 

§ 4        Föregående mötets protokoll.
                   Godkändes.
   

§ 5       Ekonomi.
             På konto: 1 117 000 kr, lån 1,25 milj. Utestående fakturor 15 679 kr.
             Ej betalda fakturor lämnas till Svea Ekonomi för betalning.
             23 172 kr i ej erhållna pengar från medlemmar.
             Gerhard Olsson och Lennart Larsson gjorde revision i början av maj.    
              

§ 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 och 2020 inskickade.
           Slutredovisning: 237 medlemmar, 272 anslutningar och 11 företag.
           Slutredovisning inlämnad till länsstyrelsen onsdag den 29 april 2020. 

§ 7      Planering av möte med PEMA för genomgång av utfall, framtid, mm.
            Vi borde ha ett möte med PEMA för att prata om hur samarbetet har fungerat mm.
            Förslag på datum:          Vi avvaktar med datum tills pandemin har släppt.
            Alternativt att bjuda in PEMA till något av våra styrelsemöten.
 
§ 8      Planering av årsmöte  (onsdag 15 april 2020 kl 19.00 inställt)  när, var och hur.         
            Beslutades att ha årsmöte onsdag 24 juni 2020 kl 19.00 i Hols församlingshem.
            Håkan skriver in på hemsidan. Stig-Ove bokar Hols församlingshem.
            Vi bjuder inte in PEMA (Per Majlöv) att berätta om PEMA och vad de gör vid detta tillfälle.
            Kallelse skickas ut måndag 8 juni 2020    Anne-Marie ansvarig.
            Joel fixar kaffebröd. Stig-Ove fixar projektor och duk. 
            Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, ekonomipapper. dagordning kopieras i 20 ex?
            Vi träffas kl 18.00

                                                                                                                                   vänd



              

                                                             

§ 9    Nod-rummet.                                                                                                                                             Sida  2 av 2

                Håkan och Stig-Ove har ej påbörjat arbetet ännu.
           Kommer att avrapportera efterhand. Arbetet förväntas vara slutfört under 2020.    
                                                                                                                                         

§ 10    ----------.       

                                                                                                                                      

 
§ 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. Ge uppdateringar till Håkan.
           Hemsidan är mycket viktig informations- och dokumentationskälla samt nätverk för
           föreningen. Dessutom en mycket viktig informationskälla för våra medlemmar.

§ 12      Övriga frågor.
             Kommunmöte i Härenegården tisdag 14 april 2020 kl 18.00 blev inställt.
             Två nya medlemmar har tillkommit.
 

§ 13      Nästa styrelsemöte.
            Torsdag den 10 september  2020 kl 19.00 hos Per-Arne.
       

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

…………………………                     ………………………….     ………………………………
Stig-Ove Svensson                          Per-Arne Danelius             Håkan Andersson 

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

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

