
 
PROTOKOLL nr 1  Lagmansholm-Holsfiber ek. för.  2021-02-04

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Lagmansholm-Holsfiber ekonomisk förening
(LH-fiber) tillsammans med PEMA torsdag den 4 februari 2021  kl 19.00.
På grund av pandemin är detta ett digitalt distansmöte där vi kommer att få info av PEMA.
Endast info och diskussion med PEMA på detta styrelsemöte.

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

                      Anne-Marie Carlander
                      Henri Savinainen          (frånvarande)         
                      Peter Aronsson             (frånvarande)                       
                      Joel Larsson                           
                      Håkan Andersson                     
                      Stig-Ove Svensson    (vid protokollet)
                      PEMA                        (Per Majlöf och Paul Liderud)
 

§ 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.
                   Behandlades ej.
   

§ 5       Ekonomi.
             Behandlades ej.
              

§ 6      Info från PEMA.         
           PEMA representerades av Per Majlöf och Paul Liderud.
           De informerade om:
           1. Per informerade om att det finns behov från kommun, företag, master mm att
            få komma in på vårt nät. PEMA har redan kontrakt med några andra föreningar.
            Kommunen vill t.ex. ha kontakt med pumpstationer mm.
            Paul informerade lite om prisbild. Stamnätkoppel cirka 500 kr/mån. Switch 200 kr/mån.
            Kommun till pumpstation 100 kr/mån.
            En switch kan ha flera portar.
            Anslutningsavgift: Den faktiska kostnaden att gräva, koppla in, mm.
            Avtal skrives vid dessa tillfällen.   
 
§ 7      Frågor angående infon.
            Eftersom vi i styrelsen är ganska tekniskt okunniga om stamnätkoppel mm så kom
            det mycket frågor om hur detta fungerar. Styrelsen kommer fortfarande att vara
            ganska tekniskt okunniga om detta, men vår skyldighet är att känna till vad som
            finns och se till att det företag (PEMA) som förvaltar vårt nät gör ett bra jobb.
            Vad har fungerat bra/dåligt: PEMA tycker att det fungerat bra. En ovanlig skada var
            när ett skåp fick besök av råttor som gnagde av kablarna. Det slutade med att PEMA
            fyllde botten på skåpet med cement så att det blev absolut tätt.
            En del dokumentation har förbättrats. PEMA uppdaterar kartdokumentation mm då
            vi får nya medlemmar. Avtal med nya medlemmar sköts dock av ansvarig inom



           styrelsen.                                                                                                                 vänd
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§ 8      Övrigt rörande PEMA.                                                                                   
             PEMA kommer längre fram att presentera hur avtal om switchar mm kan se ut.
            Nytt möte kommer att ske längre fram då det är möjligt att träffas fysiskt.
            Vi i styrelsen känner att vi behöver mer info om de saker vi pratade om på detta möte.
            Kyrkan i Hol är ansluten, men skolan i Hol är fortfarande utanför. PEMA jobbar med detta. 
 

§ 9     -----------.        
                                                                  
 
§ 10    ----------------.   

 
§ 11      IT  vår hemsida och Fiber-ekonomis hemsida.         
             Behandlades ej.

§ 12      Övriga frågor.
             Behandlades ej

  

§ 13      Nästa styrelsemöte.
            Per-Arne kommer med förslag. Vi kan ev. vara i Hols församlingshem.

       

§ 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 ********************************************************************


