
 
PROTOKOLL nr 3  Lagmansholm-Holsfiber ek. för.  2021-05-25

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Lagmansholm-Holsfiber ekonomisk förening
(LH-fiber) hos Stig-Ove Svensson tisdag den 25 maj 2021  kl 19.00.
 
Kallade:         Per-Arne Danelius        (ordförande)                                              sida  1 av 2

                      Anne-Marie Carlander
                      Henri Savinainen                    
                      Peter Aronsson             
                      Joel Larsson                 (frånvarande)                                   
                      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:  388 000 kr, lån: 0 kr.  Utestående skulder:  inga.
             Krav på kunder: bara några få. 
.
              

§ 6      Planering av årsmöte 2021.         
           Vi planerar att ha årsmötet tisdag den 15 juni 2021 kl 19.00 i Hols församlingshem.
           På grund av pandemin har vi skjutit på årsmötet tills myndigheterna ger
           klartecken att få ha samlingar.
           Om vi inte får träffas mer än 8 personer så får det bli ett digitalt årsmöte, annars
           har vi ett vanligt möte i Hols församlingshem.
           Joel köper in vetekrans eller bullar. Beräkning 30 personer.
           Stig-Ove fixar projektor och duk. Kopiera verksamhetsberättelse och -plan i 10 ex.
           Dokumenten finns på hemsidan. Vi träffas i god tid före kl 19.00 (18.30).
           Ingen inbjuden föreläsare på grund av pandemin.
  
§ 7      Planering av samverkansmöte i Hol. LH-fiber ansvarar.
           Vi får avvakta tills de flesta har blivit vaccinerade och då kalla till en träff.
           Per-Arne ansvarar för detta.
                                                                                                                            Vänd

 



          
                                                                                                                                        

                                                                                                                                  Sida  2 av 2

§ 8      Genomgång av material från Tore Norén.                                                                            

            Vi gick igenom alla pärmar vi fått av Tore.
            Allt anteckningsmaterial rensades ut. Protokoll kompletterades där vi saknade.
           Övrigt material kommer att finnas i bokhyllan i nod-rummet.

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

 
§ 11      IT  vår hemsida och Fiber-ekonomis hemsida.         
             Vi gick igenom hemsidorna   www.lhfiber.se   och   www.fiberekonomi.se     

§ 12      Övriga frågor.
             Tillkommer någon ny medlem då och då.
   

§ 13      Nästa styrelsemöte.
            tisdag den 14 september 2021 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             Håkan Andersson 

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

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

