Protokoll TakNet e.f.
Referens

Tid och Mötesdatum:
Kl.18.30, 2015-11-30

Mötesgrupp, ärende:
Styrelsemöte

Mötesplats:
Rönningen 815

Närvarande
Leif Höglund, Margareta Lundgren, Hanna Vessby, Andreas Buhr, Lars Jonsson,
Clas Carlsson, Allan Johansson, Sven Sillén
Frånvarande
Nina Voimäki, Olavi Hinkkanen, Christina Larsson
1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Justerare
Till justerare valdes Andreas Buhr.
3. Föregående protokoll
Ordföranden läste upp föregående protokoll. Den godkändes och lades till
handlingarna.
4. Information
Ordförande
Leif har kontaktat Telia om det finns möjlighet att ge oss en ”prova på” period
från paketet Lagom till Stor och Telia har svarat att de inte kan erbjuda detta.
Ordföranden har tecknat avtal med ny medlem, Lars Granberg. Telia och
Empower har meddelat att det är klart för inkoppling 15 december.
Mötet beslutar att tidigare medlem Barbro Pantzars anslutning stängs ner.
Övertagaren av fastigheten har inte visat intresse för medlemskap i
föreningen.
Kassör
Årets arvoden till styrelsemedlemmarna är på gång till respektive konton.
Hanna och Leif har gått igenom vår ekonomi. Den är god men på grund av att
det är mycket utsättningar på gång avvaktas med en minskning av
medlemsavgiften.
Dock finns det några obetalda kvartalsfakturor och Hanna kontaktar de
berörda.
Sekreterare
Margareta meddelar att Rune Lind kommer att skicka motion till årsmötet om
nya arvoden till styrelsemedlemmarna.
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Teknik
Andreas informerar om ärende från Empower, Kajsa Karlsson, gällande
markavtal/ledningsrätt vid fiberdragning till ny medlem L Granberg.
Andreas ger förslag att Taknet kan ge Empower fullmakt för att utföra arbetet.
Kajsa Karlsson, Empower, återkom med besked att de inte åtar sig att utföra
arbetet med markavtal/ledningsrätt.
Andreas får i uppdrag att kontakta Erik Soneson angående hjälp med
inskrivning av ledningsrätten och kontakta Empower för underlag.
Kontaktar också Empower angående vår PDF-karta på hemsidan som behöver
uppdateras.
Webmaster/IT-support
Lars har haft kontakt med Monica Ek-Remmerth, Landsbygdsavdelningen,
Länsstyrelsen i Västra Götalands län då hon önskat svar på några frågor
angående moms för landsbygdsfiberföreningar. Momsfrågan behandlas
tydligen lite olika från fiberförening till fiberförening.
Leif får i uppdrag att kontakta henne.
Lars får i uppdrag att ändra ordalydelsen på hemsidan under punkten För dig
som skall gräva, då denna varit otydlig.
Ny ordalydelse blir:
Vid avgrävning av fiberkabel debiteras en kostnad för reparation.
5. Beslut
Beslutas att årsmötet 2016 skall vara torsdagen den 31 mars kl 19.00 i Gestads
bygdegård.
Margareta får i uppdrag att boka lokal.
Kallelse och dagordning samt verksamhetsplan och verksamhetsberättelse skickas
ut 2016-03-08 tillsammans med kvartalsfakturan.
Samtidigt läggs underlaget in på hemsidan.
6. Övrigt
Inga övriga frågor framkom.
7. Nästa möte
2016-02-15 kl 18.30 hos Lars och Nina, Rönningen 815.
2016-03-15 kl 18.30 hos Lars och Nina, Rönningen 815.
8. Ordföranden tackade för intresset och förklarade mötet avslutat.
Alla önskades God Jul och Gott Nytt År.
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