
 
PROTOKOLL nr 4  Lagmansholm-Holsfiber ek. för.  2022-10-11

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Lagmansholm-Holsfiber ekonomisk förening
(LH-fiber) hos Anne-Marie Carlander tisdag den 11 oktober 2022  kl 19.00.

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

                      Anne-Marie Carlander
                      Henri Savinainen               
                      Joel Larsson               (frånvarande)                 
                      Håkan Andersson       (frånvarande)  
                      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: 955 727 kr, lån 0 kr. Utestående skulder: 18 762 kr.
             Utestående krav: Cirka 1500 kr.

§ 6      Uppföljning av hur det gått med det nya avtalet och bytet till Telia
           Vi har hjälpt en del medlemmar med inkoppling.
           Nu kommer frågor varför de inte kan se trean och några andra kanaler.
           Beror på att Telia och någon leverantör ej kommit överens om nytt avtal.
           För övrigt verkar medlemmarna vara nöjda med streamingsmöjliheterna.
           Tyvärr saknas textmöjlighet på flera kanaler.
           Även streaming saknas på vissa program och kanaler.
 
§ 7      Besök av fiberekonomi.
           Göran Elfving från fiberekonomi besökte oss via länk och pratade om att teckna avtal
          med kunderna och registrera hos lantmäteriet. Blir som ett servitut. Vitsen med
          detta är att vid försäljning av en fastighet visas alla servitut och fastighetsmäklaren
          måste på något sätt se till att överlåtelseavtal och annat som har med fibern att
         göra fixas. Att registrera hos lantmäteriet kostar cirka 375 kr per fastighet. 
               

§ 8      Planering av verksamhetsberättelse/plan, ekonomisk redovisning,
           datum för årsmöte mm.
            Stig-Ove Svensson fick i uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram förslag
            på verksamhetsberättelse och plan. Anne-Marie ansvarar för att revisorerna
            får uppgiften att revidera.
            Mer om årsmötesplanering på nästa styrelsemöte.

.                                                                                                                                     vänd
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§ 9      Info om nya avtal och ledningar.  
           Per-Arne informerade om några nya avtal. Skolan Hol är nästan klar.
           Trafiken mot Bjärke fiber är igång. Några master är på gång.
           Viktigt att få så många ”svartfiber-avtal” som möjligt då detta är en bra inkomst
           för vår förening.   
                                       
 
§ 10    PTS-enkäten.                                                  
           Per-Arne besvarar enkäten.   
 
§ 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.
           Tag bort info om SAPPA och byt mot Telia.
           Skriv om förhandlingarna som strandat. Våra medlemmar väntar på trean.
           Önskemål att lägga till en länksida med länkar till våra andra föreningar i kommunen
           och även andra intressanta länkar som vi borde hämta information ifrån.

§ 12      Övriga frågor.
           Inga övriga frågor.
              

§ 13      Nästa styrelsemöte.
            Måndag den 16 januari  2023 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            Ann-Marie Carlander 

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

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

