Protokoll TakNet e.f.

Tid och Mötesdatum:
Kl.18.30, 2019-02-12

Mötesgrupp, ärende:
Styrelsemöte

Mötesplats:
Anna Kjellman, Ekenäs

Närvarande
Leif Höglund, Hanna Palmqvist, Anna Kjellman, Margareta Lundgren
Frånvarande
Olavi Hinkkanen, Lars Jonsson, Mats Karlsson, Andreas Buhr
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
Ordförande
Leif informerar om att vi har enstaka förfrågningar om nyanslutningar.
Kassör
Angående önskemål om e-faktura meddelar Hanna att det inte kan bli aktuellt för
tillfället. Dalslands sparbank kan inte tillgodose e-faktura till privatpersoner,
endast till företag. Vi får arbeta vidare med denna fråga.
Vår budget följs bra.
5. Utbyggnad i Takan m fl platser
Driften var igång före jul för de nya 24 medlemmarna, dock efter visst besvär
med saknade kommunala fiberrör.
Ett positivt brev från en av de nya medlemmarna inkommit till styrelsen vilket
uppskattas.
Leif har fått mail från Lars Melert där han meddelar att slutfakturan är på gång.
Leif informerar om att han har begärt in offerter för slutbesiktning. Denna vi vill
ha utförd innan slutfakturan utbetalas.
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6. Årsmöte
Margareta har bokat Gestads bygdegård torsdag 28 mars från kl 18.00. Årsmötet
startar kl 19.00.
Leif presenterar förslaget på verksamhetsberättelse och verksamhetsplan som
genomgås.
En motion har inkommit från Lisbeth Höglund att bifogas årsmöteshandlingarna.
Margareta kontaktar Kajsa Karlsson, valberedningen, när det gäller val av
ledamöter i styrelsen. Omval gäller för Lars Jonsson, Hanna Palmqvist, Andreas
Buhr och Margareta Lundgren.
Margareta Lundgren meddelar att hon inte avser att fortsätta som styrelseledamot
efter årsmötet.
7. Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.
8. Nästa möte
Nästa möte äger rum i samband med årsmötet.
Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.
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