Protokoll TakNet e.f.
Referens

Tid och Mötesdatum:
Kl.18.30, 2018-06-13

Mötesgrupp, ärende:
Styrelsemöte

Mötesplats:
Margareta Lundgren

Närvarande
Leif Höglund, Andreas Buhr, Hanna Palmqvist, Anna Kjellman, Mats Karlsson,
Margareta Lundgren
Frånvarande
Olavi Hinkkanen, Lars Jonsson
1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Justerare
Till justerare valdes Andreas Buhr.
3. Föregående protokoll
Leif genomgick föregående protokoll vilket godkändes och lades till handlingarna.
4. Information
Ordförande
Leif informerar om att det inkommit information från Telia angående att den nya
Dataskyddsförordningen börjar gälla 180525 (EU-direktivet GDPR). Informationen
läggs till handlingarna.
TakNet tar som förening också till sig de direktiv som gäller vid hantering av
personuppgifter mm.
Kassör
Hanna meddelar att utskick av kvartalsfakturorna har blivit försenade. De kommer
att skicka ut snarast, men i vårt avtal med medlemmarna står att det skall vara
30 dagar innan förfallodatum. Vi beslutar därför att utöka förfallodatumet till 31
juli. Naturligtvis kan fakturan betalas tidigare.
Margareta meddelar Lars att lätta ut information på hemsidan.
Webmaster/IT-support
Lars informerar till mötet att det är många ledningskollsärenden nu när V/Aprojektet håller på och det gäller inkoppling av V/A och fiberdragning. Ärenden
tenderar öka varje år och det är positivt att Ledningskollen används.
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5. Utbyggnad i Takan m fl platser
Leif informerar om att han fått meddelande från Lars Melert 11 juni om att
projektet är försenat men arbetet kommer att vara färdigt under juli månad.
Leif informerar alla nya medlemmar om förseningen och att vår förhoppning är att
det är helt klart under kvartal 3.
Avtal med Telia för de nya anknytningarna är tecknat och klart.
6. Övriga frågor
Margareta meddelar att hon på grund av hälsoskäl vill minska ner på åtaganden i
föreningen. Anna är villig att hjälpa med de administrativa uppgifterna för att efter
nästa årsmöte kunna ta över sekretariatstjänsen.
7. Nästa möte
2018-09-10 kl 18.30 hos Mats i Takan.
Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.
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