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Mötesplats:
Margareta Lundgren

Närvarande
Leif Höglund, Margareta Lundgren, Hanna Vessby, Lars Jonsson, Andreas Buhr,
Clas Carlsson, Anna Kjellman, Mats Karlsson
Frånvarande
Olavi Hinkkanen, Christina Larsson, Christer Nöjd
1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Justerare
Till justerare valdes Hanna Vessby.
3. Föregående protokoll
Ordföranden läste upp föregående protokoll. Det godkändes och lades till
handlingarna.
4. Information
Ordförande
Leif informerar om att han kontaktat Telia angående vårt missnöje med att
telefonin blivit sämre. Telia har inte fått in några klagomål, så vi avvaktar tills vi
hör något mer från våra medlemmar.
Leif har från Telia fått besked att prisplanen skall ändras vid fast telefoni. Ingen
annan har hört något om detta och Leif forskar vidare i ärendet.
Kassör
Hanna redovisade föreningens ekonomi som är god.
Teknik
Andreas informerar om att det är inköpt 1000 meter slang och markerings nät för
samläggning med VA.
Andreas visar kartor över vårt fibernät och har markerat flera fastigheter, hittills
c:a 15, som nu vill installera fiber och gå med i vår förening. De var alltså inte
med när vi startade men har nu visat intresse att få med fiberslang i samband
med att det grävs för vatten och avlopp.
Diskuterades hur vi skall hantera detta och beslutades att i första hand skaffa en
förteckning över vilka som visat intresse och kontakta dessa för att ge information
och samtidigt se till att de anmäler sig som medlemmar och betalar
medlemsavgiften.
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Leif får i uppdrag att ta kontakt med de som är intresserade för vidare diskussion.
Får också i uppdrag att ta kontakt med olika entreprenörer för eventuell grävning i
framtiden.
Webmaster/IT-support
Lars vill att Andreas skickar över de kartor som han visat eftersom de är
uppdaterade. Han behöver dem bl a för att kunna ge korrekt information till
utsättaren. Utsättningarna ökar markant och kommer förmodligen att göra så tills
VA-projektet är slutfört. Lars lägger även ut kartorna på hemsidan.
Lars får också uppdrag att uppdatera medlemsblanketten som ligger på hemsidan
och som har inaktuell information.
5. Beslut
Arvode för ledamöter 2016
Beslutas att arvodet 15 000 kr fördelas som tidigare.
Fakturakostnad 1:a kvartalet 2017 och därefter
Beslutas att nästa faktura, som skall vara betald 2016-12-31, endast har en
kostnad på 100 kr som är medlemsavgiften för 2017. Resterande månadsbelopp
betalas av föreningens konto.
Därefter kommer fakturakostnaden att vara som tidigare.
Årsmöte 2017
Beslutas att årsmötet 2017 blir torsdag 23 mars kl 19.00 och som tidigare i
Gestads bygdegård. Margareta får i uppdrag att boka lokal.
6. Övriga frågor
Inga övriga frågor framkom.
7. Nästa möte
2017-02-13 kl 18.30 hos Anna, Ekenäs 163.
Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.
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