
 
PROTOKOLL nr 2  Lagmansholm-Holsfiber ek. för.  2021-04-15

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Lagmansholm-Holsfiber ekonomisk förening
(LH-fiber) hos Per-Arne Danelius torsdag den 15 april 2021  kl 19.00.
 
Kallade:         Per-Arne Danelius        (ordförande)                                                sida  1 av 2

                      Anne-Marie Carlander
                      Henri Savinainen          (frånvarande)         
                      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 Peter Aronsson.
 

§ 4        Föregående mötets protokoll.
                   Godkändes.
   

§ 5       Ekonomi.
             På konto:  353 000 kr, lån: 0 kr.  Utestående skulder:  cirka  40 000 kr.
             Krav på kunder cirka  20 000 kr. Banklånet är löst.
.
              

§ 6      Planering av årsmöte 2021.         
           På grund av pandemin har vi skjutit på årsmötet tills myndigheterna ger
           klartecken att få ha samlingar.
           Vi tror att många kommer att få vaccin snart så det borde vara möjligt att boka
           in årsmötet i juni.
           Vi planerar att ha årsmötet tisdag den 15 juni 2021 kl 19.00 i Hols församlingshem.
 
§ 7      Planering av samverkansmöte i Hol. LH-fiber ansvarar.
           Vi får avvakta tills de flesta har blivit vaccinerade och då kalla till en träff.
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§ 8      Genomgång av förslag till nytt avtal.                                                                                   
           Per-Arne gick igenom de träffar de haft där de diskuterat hur ett nytt avtal borde se ut.
           Vilka av våra fem föreningar i Vårgårda kommun bör kunna ha ett gemensamt avtal med
           samma starttid.
           Härene (HRH) har redan tecknat ett nytt avtal med Net-at-Once. 
           Avtalet med Net-at-Once måste sägas upp senast november 2021.
          Per-Arne ordnar uppsägning.
          Vi skall försöka komma i fas med SHK och LNS.   Svältorna är senare.

§ 9     Avtal med PEMA mm.        
           Vi har tecknat avtal med PEMA om uthyrning av fibertjänster.
           Hol och Lena skolor är anslutna med hjälp av PEMA.
           Telemaster,  förfrågningar angående fibertrafik i vårt nät.
 
§ 10    Nyanslutning av medlemmar. Kostnadstäckning.   

           Vi måste ha kostnadstäckning när vi tar in nya medlemmar.
           Idag är anslutningsavgiften 21 500 + 3 000 + 4 000 kr. Utöver detta får kunden bekosta.

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

§ 12      Övriga frågor.
             Per-Arne har fixat ledningskollen.
   

§ 13      Nästa styrelsemöte.
            tisdag  den 25 maj 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             Peter Aronsson 

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

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

