Protokoll TakNet e.f.

Tid och Mötesdatum:
Kl.18.30, 2018-09-10

Mötesgrupp, ärende:
Styrelsemöte

Mötesplats:
Mats Karlsson, Takan

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 Anna Kjellman.
3. Föregående protokoll
Leif genomgick föregående protokoll vilket godkändes och lades till handlingarna.
4. Information
Kassör
Hanna undrar när det är tid att skicka ut nästa faktura till de nya medlemmarna.
Leif kontaktar Lars Melert för att för att få uppgift om hur långt arbetet fortgått
innan vi skickar ut nästa faktura.
Hanna meddelar att vår budget följs bra.
Webmaster/IT-support
Lars har gjort en sammanställning av ärenden från Ledningskollen. Den kommer
att kompletteras från 2014 för att läggas till årsberättelsen.
Det är många ärenden hittills under 2018, mycket pga vår egen utbyggnad.
Initiativet till sammanställningen uppskattades av styrelsen.
5. Utbyggnad i Takan m fl platser
Leif informerar att det är nu 24 som skall anslutas. Telia har gjort ett nytt
tilläggsavtal och beräknar att inkoppling kan ske om 3-9 månader. När Leif har
fått information från Telia meddelas styrelsen och berörda om inkopplingsdatum.
Informationen även till hemsidan.
All grävning är färdig till tomtgräns. Några medlemmar har dock inte grävt fram
till huset. Telia levererar materialet, konvertern monterar Lars Melert och övrig
installation åläggs fastighetsägaren.
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Två nya fastighetsägare har hört av sig och vill nu ansluta sig till Taknets fiber.
Beslutas att det är möjligt att de får ansluta sig nu tillsammans med de övriga.
Leif kontaktar dem för vidare information.
6. Övriga frågor
Då det varit avbrott vid grävningarna i somras som inte meddelats medlemmarna
beslutas att information om planerade avbrott tydligt skall informeras via
hemsidan.
7. Nästa möte
2018-11-06 kl 18.30 hos Hanna.
Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.
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