Protokoll TakNet e.f.
Referens

Tid och Mötesdatum:
Kl.18.30, 2017-11-09

Mötesgrupp, ärende:
Styrelsemöte

Mötesplats:
Clas Carlsson

Närvarande
Leif Höglund, Andreas Buhr, Mats Karlsson, Clas Carlsson, Olavi Hinkkanen, Hanna
Palmqvist, Anna Kjellman, Margareta Lundgren
Frånvarande
Lars Jonsson
1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Justerare
Till justerare valdes Hanna Palmqvist.
3. Föregående protokoll
Ordföranden läste upp föregående protokoll. Det godkändes och lades till
handlingarna.
4. Information
Ordförande
Leif berättar att han och Andreas har varit i kontakt med Eltel och Eltel har också
varit ute och rekognoserat i Taknets område.
Vår pärm med nätuppbyggnaden skall den entreprenör som tar hand om den nya
byggnationen erhålla för att kunna uppdatera den när uppdraget är slutfört.
Innan årsskiftet skall intresseanmälningarna från de fyra entreprenörerna ha
inkommit.
Leif berättar att PTS (Post- och telestyrelsen) inkommit med krav att TakNet
föreningen var anmälningspliktig till PTS. Efter mailkontakter med dem fick Leif till
slut svar om att ”Ert nät är för eget bruk och inte allmänt tillgängligt.
Därmed är det inte anmälningspliktigt”. De är ändå tacksamma om vi
uppdaterar våra uppgifter och Leif har gjort detta. Mailkontakterna skrivs ut och
läggs till arkivet.
Kassör
Hanna redovisar föreningens ekonomi som är god.
Teknik
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Andreas visar listan på de nya medlemmarna och Hanna redovisar vilka som har
inbetalat medlems- och inträdesavgift och listan uppdateras.
Det är 24 fastigheteter och 23 medlemmar. Andreas mailar över listan till Leif,
Hanna och Margareta. De nya medlemmarna skall också integreras i vårt stora
medlemsregister.
Andreas går också igenom kartorna och uppdaterar dem. Andreas mailar kartorna
till Lars för att läggas in på hemsidan.
5. Genomgång av avtalet med Telia
Ärendet hänskjuts till nästa styrelsemöte. Leif får i uppdrag att maila ut avtalet till
samtliga styrelseledamöter för diskussion vid nästa möte.
6. Övriga frågor
Arvode för ledamöter 2017
Beslutas att arvodet 15 000 kr fördelas som föregående år.
7.

Nästa möte
2018-01-09 kl 18.30 hos Anna Kjellman i Ekenäs.
Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.
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