Protokoll TakNet e.f.
Referens

Tid och Mötesdatum:
Kl.18.30, 2018-02-22

Mötesgrupp, ärende:
Styrelsemöte

Mötesplats:
Hanna Palmqvist

Närvarande
Leif Höglund, Andreas Buhr, Hanna Palmqvist, Margareta Lundgren
Frånvarande
Clas Carlsson, Olavi Hinkkanen, Mats Karlsson, Anna Kjellman, Lars Jonsson
1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Justerare
Till justerare valdes Andreas Buhr.
3. Föregående protokoll
Ordföranden läste upp föregående protokoll. Det godkändes och lades till
handlingarna.
4. Information
Kassör
Hanna informerar om att hon erhållit bokslutet som nu skall överlämnas till
revisorerna inför årsmötet.
Teknik
Andreas berättar att han läst på TV att de som har boxer Motorola med nr 1910
måste byta ut dessa. Det verkar som att våra boxer har nr VIP 1003 och då kan vi
bortse från detta meddelande, men Leif får ändå i uppdrag att undersöka om
detta gäller för oss i Taknet.
Leif undersöker också vad kostnaden skulle bli för att bli uppgraderad Lagompaketet till Stor-paketet för oss som kollektiv.
5. Utbyggnad i Takan m fl platser
Leif informerar om att kontraktet med Tegab är påskrivet och klart. Det kommer
att ske löpande fakturering med 30 dagars förfallodag.

Första fakturan till de nya medlemmarna distribueras ut under mars och är på
10,000 kr och skall vara betald senast sista april. Information skickar Leif ut till de
nya medlemmarna via mail.
Inkoppling och start under sommaren.
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Leif kontaktar representant för Tegab och bjuder in honom till årsmötet.
6. Planering inför årsmötet
Genomgicks förslagen till Verksamhetsberättelse och Verksamhetsplan som
godkänns. Skall skickas ut tillsammans med kallelse och föredragningslista.
Margareta får i uppdrag att inhandla diverse tillbehör till årsmötet.
7. Övriga frågor
Inga övriga frågor framkom.
8. Nästa möte
2018-03-15 direkt efter årsmötesförhandlingarna.
Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.
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