Protokoll TakNet e.f.
Referens

Tid och Mötesdatum:
Kl.19.00, 2017-04-12

Mötesgrupp, ärende:
Extra styrelsemöte

Mötesplats:
Leif Höglund

Närvarande
Leif Höglund, Hanna Vessby, Lars Jonsson, Andreas Buhr, Clas Carlsson, Anna
Kjellman, Mats Karlsson, Olavi Hinkkanen, Margareta Lundgren

1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Justerare
Till justerare valdes Clas Carlsson.
3. Beslutspunkt
Leif informerar om att det extra insatta styrelsemötet är att besluta om
igångsättande av de c:a 30 nya anknytningarna och meddelar att offert inkommit
från Relacom.
Informerar också om att han varit i kontakt med Monica Ek-Remmerth,
Länsstyrelsen, Västra Götaland om vi har möjligheter att
få stödbidrag.
Beslut
Leif tar kontakt med Eltel och Tegab för att också inhämta offerter från dem innan
beslut tas om vilken entreprenör som skall användas.
Vi diskuterar Relacoms offert och beslutar att ändå utgå från deras offert för att
kunna få fram ungefärlig kostnad för nyanknytningarna.
Beslut
Skicka ut inbjudan till de intresserade fastighetsägarna till ett uppstartsmöte där
vi informerar om TakNet och om den tänkbara kostnad som vi kan erbjuda för
installation av fibrer.
Leif bokar Fiffengården i Frändefors i början av maj och gör ett utkast till
inbjudan.

Leif får också i uppdrag att kontakta både Dalslands Sparbank och Swedbank för
att efterhöra möjligheter till lån.
Beslut
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När offerter inkommit från Eltel och Tegab inkallas styrelsen till nytt extramöte för
att gå igenom samtliga offerter för att kunna besluta om vilken entreprenör som
vi skall anlita och i samband med detta kunna detaljstyra kostnaderna.
4. Övriga frågor
Inga övriga frågor inkom.
5. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.
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