
 
PROTOKOLL nr 1  Lagmansholm-Holsfiber ek. för.  2022-01-17

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Lagmansholm-Holsfiber ekonomisk förening
(LH-fiber) hos Anne-Marie Carlander måndag den 17 januari 2022  kl 19.00.

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

                      Anne-Marie Carlander
                      Henri Savinainen         (frånvarande)      
                      Joel Larsson                (frånvarande)                
                      Håkan Andersson
                      Peter Aronsson          (närvarande per telefon pga sjukdom)                              
                      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: 571 873 kr, lån 0 kr. Utestående skulder: 43 874 kr.
             Utestående krav: Cirka 60 000 kr.

§ 6      Medlemsmöte angående nya kommunikationsoperatörs-avtalet.
           Vi har tidigare beslutat att ha detta möte onsdag 26/1 2022 kl 19.00 i Hols församlingshem
           På grund av pandemin beslutade vi avvakta med denna träff. Vi kanske kan slå ihop
           årsmötet och detta info-möte.  Årsmötet förmodligen i mitten av april.
           Göran Elfvings medverkar och presenterar företaget Fiberekonomi.
           Även Net-at-Once medverkar. Vi bjuder på kaffe och tilltugg.
           Stig-Ove fixar stora duken och projektor. Lokal:  Hols församlingshem.
 

§ 7      Frågor från medlemmar.
           Alla frågor skall skickas till Håkan för sammanställning under sidan FAQ.
           Vi hjälps åt att se till att frågorna får tydliga och relevanta svar.
 
§ 8      Genomgång av Peters dokument.                                         
            Peter har gjort ett förslag där texten är fast men medlemmens uppgifter fylls i.
            Per-Arne tar kontakt med Fiberekonomi och kollar vad de har för lösning.
 
                                                                                                                                  vänd
                                                          



                                                                                                                                                                              Sida  2 av 2

§ 9      Rapport från test av TV-boxar.                                         
          Joel och Håkan skulle ha testat Telias TV-boxar och redovisa resultatet för oss.
          Tyvärr har de ännu inte fått boxarna så det blev ingen redovisning. Vi återkommer.
  
§ 10    Planering av årsmötet tisdag den 19 april 2022 kl 18.30.                                                  
            Beslut: Hol Församlingshem tisdag 19 april 2022 kl 18.30.  
            Net-at-Once  och Göran Elfving medverkar.
            Även info om vad ny TV-leverantör innebär. 
                                                                                                                                             
 
§ 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.
          Mössangrepp måste åtgärdas på ett hållbart sätt. Cementera botten i skåpet.                 

§ 13     Nästa styrelsemöte.
            Måndag den 4 april  2022 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/

