
 
PROTOKOLL nr 3  Lagmansholm-Holsfiber ek. för.  2022-08-15

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Lagmansholm-Holsfiber ekonomisk förening
(LH-fiber) hos Per-Arne Danelius måndag den 15 augusti 2022  kl 19.00.

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

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

§ 4        Föregående mötets protokoll.
                   Godkändes.
   

§ 5       Ekonomi.
             På konto: 956 470 kr, lån 0 kr. Utestående skulder: 17 000 kr.
             Utestående krav: Cirka 0 kr.

§ 6      Uppföljning av Årsmöte tisdag den 7 juni 2022 kl 18.00 i Hols församlingshem
           Vi var cirka 80 personer  som hade samlats.
           Extra många eftersom det var info om det nya avtalet samt utdelning av de nya 
           Tv-boxarna. Utdelning av nya Wifi:s är beslutat att inte göras eftersom de gamla 
           fungerar och det inte är någon skillnad på de nya. Garantierna på den gamla 
           Wifin fortsätter.

§ 7      Konstituering av styrelsen efter årsmötet.

           Konstituering:     Ordförande       :     Per-Arne Danelius   (vald av års-stämman)
                                      Vice ordförande:     Håkan Andersson
                                      Kassör och vice kassör:   Anne-Marie Carlander och Henri Savinainen
                                      Sekreterare och vice sekreterare: Stig-Ove Svensson och Joel Larsson
                                      IT-ansvarig:            Håkan Andersson   och   Peter Aronsson

           Vi diskuterade arbetsfördelning inom styrelsen och kom fram till följande:
           Henri avlastar Anne-Marie med Medlemsregistret (nya medlemmar mm).
           Joel som bor närmast nod-rummet åker och startar upp AC:n efter strömavbrott.
           Om vi gör ett jobb utöver det normala styrelsearbetet så skall styrelseledamoten
           lämna tidrapport till föreningen. Ersättning bestäms nu till 200 kr/tim före skatt och avgift.
              

§ 8      Besluta vem som tecknar firma och vem som uppdaterar mot bolagsverket.
            Vi beslutade att ordföranden Per-Arne Danelius och kassören Anne-Marie Carlander
            tecknar firma var för sig.
            Stig-Ove Svensson fick i uppdrag att uppdatera mot Bolagsverket.
            Inget att uppdatera mot Bolagsverket i år då det inte är några personförändringar.

.                                                                                                                                     vänd



                                                          

                                                                                                                                   Sida  2 av 2

§ 9      Uppföljning av hur det gått med det nya avtalet och bytet till telia.                                  

           I det stora hela har allt gått bra. De nya TV-boxarna som innehåller
           streaming-möjligheter har mottagits positivt.
           En del medlemmar har behövt hjälp med att koppla in och detta har vi löst.
           En negativ sida är att Telia är ganska byråkratiska och svåra att ha kontakt med.
           Kan vi utöka detta så att ”first-help-desken” Net-at-Once tar dessa problem.

§ 10    Fördelning av arvode till styrelsen  för år 2022.                                                  
               Vid års-stämman 2022 beslutades att till styrelsen tilldela 60 000 kr som styrelsen 
           själva får fördela.
           Vi beslutade att fördela enligt följande:
                              Per-Arne Danelius (ordförande)  : 12000 kr
                              Håkan Andersson  (IT-ansvarig) :   8000 kr
                              Stig-Ove Svensson (sekreterare):   8000 kr
                              Anne-Marie Carlander (kassör)   :   8000 kr
                              Henri Savinainen (vice kassör)    :   8000 kr
                              Joel Larsson        (ledamot)         :   8000 kr
                              Peter Aronsson    (ledamot)        :    8000 kr.                            
                                                                                                                             

 
§ 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.
           Info från mötet med PEMA tisdag den 21 juni 2022: Anne-Marie informerade.
              

§ 13      Nästa styrelsemöte.
            Tisdag den 11 oktober  2022 kl 19.00 hos Anne-Marie.
       

§ 14      Mötet avslutas. 
            Ordföranden Per-Arne Danelius tackade deltagarna samt förklarade mötet avslutat.
 
 
 
Vid protokollet                                  Ordförande                         Justeras

………………………..…                     ………………………….     ………………………………
Stig-Ove Svensson                          Per-Arne Danelius            Ann-Marie Carlander 

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

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

