
 
PROTOKOLL nr 2  Lagmansholm-Holsfiber ek. för.  2022-04-20

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Lagmansholm-Holsfiber ekonomisk förening
(LH-fiber) hos Stig-Ove Svensson onsdag den 20 april  2022  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 Peter Aronsson.
 

§ 4        Föregående mötets protokoll.
                   Godkändes.
   

§ 5       Ekonomi.
             På konto: 698 754 kr, lån 0 kr. Utestående skulder: 19 250 kr.
             Utestående krav: Cirka 17000 kr.

§ 6      Genomgång av ej påskrivna avtal och hur åtgärda.
           Den digitala signeringen av de nya avtalen har gått över förväntan. Påminnelse
           gick ut till de som glömt. Telefonsamtal till ytterligare några. Kvar blev en 
           handfull medlemmar som fick skriva på ett manuellt avtal. Nu inför detta styrelsemöte
           är alla avklarade. Mycket bra!  168 triple play, 76 double play och 8 öppen fiber.
             

§ 7      Planering av årsmötet och infomötet. Tisdag 7 juni kl 18.00
           Det blir ett gemensamt årsmöte- och infomöte. Start kl 18.00.
           Vi skall ha media-boxar och TV-boxar framme för utdelning och avbockning.
           Göran Elfving 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.
           Mer genomgång om det specifika upplägget senare.
           Utdelning av boxar till de som ej kom på årsmötet: Lördag 11 juni kl 10.00 i 
           Equmeniakyrkan Lagmansholm.
           Annons i Kuriren 2 veckor innan (Stig-Ove ansvarar).
           Vi beslutade att behålla nätavgiften 100 kr.
 
§ 8      Nyanslutningar.                                         
            Ödegärdet samt några förfrågningar.
  
                                                                                                                                  vänd
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§ 9      Eventuell anslutning av MC-klubb. Kostnad?                                         
          AMC Motocross--klubben  har hört sig för om anslutning.
          Vi kollar upp.
   
§ 10    Asfaltskada efter fibergrävning på Oxelvägen.                                                  
            Per-Arne kollar hur åtgärda.  
                                                                                                                                             
 
§ 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.
          Vi cementerar efter hand som vi får mössangrepp. Eventuellt bara fogmassa att täta med.
          Dela ut skåpsnycklar till de  som står med på nyckel-listan.
          Testen av TV-boxarna uppskjuten då vi ej erhållit några.
          För att få igång TV-boxarna krävs Bank-ID. Kolla med Telia hur vi gör med de
          medlemmar som ej har Bank-ID. Någon skriver ner instruktioner.
                 

§ 13     Nästa styrelsemöte.
           Efter årsmötet som blir 7 juni 2022 
           Vi bestämmer datum senare.

       

§ 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/

