
 
PROTOKOLL nr 5  Lagmansholm-Holsfiber ek. för.  2020-11-12

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Lagmansholm-Holsfiber ekonomisk förening
(LH-fiber) hos Anne-Marie Carlander torsdag den 12 november 2020  kl 19.00.

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

                      Anne-Marie Carlander
                      Henri Savinainen          
                      Joel Larsson                                
                      Håkan Andersson
                      Peter Aronsson                                     
                      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 Anne-Marie Carlander.
 

§ 4        Föregående mötets protokoll.
                   Godkändes.
   

§ 5       Ekonomi.
             På konto: 828 758 kr, lån 750 787 kr. Utestående skulder cirka 7 000 kr.
             Krav på kunder cirka 13 000 kr.
             Prioritera att lösa lånet, Vi beslutade att ta ut en extra insats på 1 500 kr.
             Ha en kontokredit på 50 000 eller 100 000 kr.
            Fakturera ut slutlig insats den 1 mars 2021.
            Samtliga medlemmar kommer att få info om insatsen.

§ 6      Uppföljning av begäran om utbetalning från länsstyrelsen.         
           Slutredovisning inlämnad till länsstyrelsen onsdag den 29 april 2020.               
           Vi har beslutat att inte gå vidare med utökad ansökning om bidrag.
            Vi överklagar inte beslutet utan accepterar det utfall vi fått.

§ 7      Inventering av föreningens material, pärmar mm och var detta placeras.
            Det finns ett antal pärmar som innehåller dokumentation som berör fiber-föreningen.
            Detta är verifikationer, kartor, lantmäterihandlingar, arbetsmaterial vid projekteringen
            av vårt nät mm.
            Markslang och kopplingar finns i litet antal. Dessa förvaras hos P-A Danelius.
            Vi beslutade att sätta upp hyllor/skåp i Nod-rummet där pärmar kan förvaras.
            Nyckel-inventarielista: P-A Danelius, Håkan Andersson, Stig-Ove Svensson och
            Peter Aronsson har nycklar till nod-rummet.

§ 8      Besluta om fördelningen av arvodet till styrelsen.         
           Vid års-stämman 2020 beslutades att till styrelsen tilldela 30 000 kr som styrelsen 
           själva får fördela.
           Vi beslutade att fördela enligt följande:
                              Per-Arne Danelius (ordförande)  : 8000 kr
                              Håkan Andersson  (IT-ansvarig) : 5000 kr
                              Stig-Ove Svensson (sekreterare): 5000 kr
                              Anne-Marie Carlander (kassör)   : 5000 kr
                              Henri Savinainen (vice kassör)    : 5000 kr
                              Joel Larsson        (ledamot)         : 1000 kr
                              Peter Aronsson    (ledamot)        :  1000 kr.                            vänd



§ 9      Nod-rummet.                                                                                            Sida  2 av 2

            Äntligen är uppfräschningen av nod-rummet klart.
            Arbetet har bestått i uppstädning samt lagning och målning.
            Ett draperi är uppmonterat. Detta skall förhindra att vatten skall spruta på den
            känsliga apparaturen om något rör springer läck.
            AC:n blåser ut överskottsvärme till garage-utrymmet.
            Hyllor är uppsatta för att där förvara pärmar mm.                                                         

§ 10    Svara på PTS-enkät 2020.                                                                                                                                             
                Styrelsemedlemmarna har fått ett mail från vår kontakt på länstyrelsen (Monica Ek-R). 
           Stig-Ove fick i uppgift att kontakta Jens Ingman för att ta reda vilka uppgifter som
           efterfrågas (skicka enkäten till oss).  
                                                                                                                                         

 
§ 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.
             Inga.
             

§ 13      Nästa styrelsemöte.
            Torsdag den 28 januari  2021 kl 19.00 hos Stig-Ove.
       

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

…………………………                     ………………………….     ………………………………
Stig-Ove Svensson                          Per-Arne Danelius             Anne-Marie Carlander 

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

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

