Protokoll TakNet e.f.
Referens

Tid och Mötesdatum:
Kl.18.00, 2017-08-01

Mötesgrupp, ärende:
Styrelsemöte

Mötesplats:
Mats och Kajsa i Takan

Närvarande
Leif Höglund, Andreas Buhr, Mats Karlsson, Olavi Hinkkanen, Clas Carlsson, Lars
Jonsson, Margareta Lundgren
Frånvarande
Hanna Vessby, Anna Kjellman
1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Justerare
Till justerare valdes Lars Jonsson.
3. Föregående protokoll
Ordföranden läste upp föregående protokoll. Det godkändes och lades till
handlingarna.
4. Information
Ordförande
Leif har skrivit ett utkast till informationsbrev till de som är intresserade av att bli
medlemmar och ansluta sig till vårt fibernät. I nuläget är det 30 intresserade.
Informationsbrevet genomgicks och efter lite omarbetning beslutas att Leif skickar
brevet till de intresserade. I brevet framgår att senast 25 augusti skall årsavgift
och medlemsavgift vara inbetald.
Leif och Lars lägger också upp på hemsidan en länk där de nya medlemmarna kan
hitta information.
Andreas gick igenom den preliminära kostnadskalkylen vid 30 nya anslutningar
och styrelsen godkände kalkylen. Om det blir färre anslutningar blir kostnaden
högre.
Efter 25 augusti vet vi hur många som är intresserade och då är det dags att hålla
en informationsträff och då skall även styrelsen presentera sig. Beslutas att
träffen hålls måndagen den 4 september i Gestads bygdegård.
Margareta får i uppdrag att boka lokal samt inhandla någon förtäring.
Leif arbetar vidare med informationsskylten som kan anslås på olika platser inom
TakNets område.
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Sekreterare
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Sekreterare
Margareta informerar om att hon fått Registreringsbeviset från Bolagsverket efter
inlämnat ärende om ändringsanmälan av styrelseledamöter.
Webmaster/IT-support
Lars säger att det varit lite ärenden i Ledningskollen. Meddelar att hemsidan är
uppdaterad.
5. Övrigt
Inga övriga frågor framkom.
6. Nästa möte
Måndagen den 4 september kl 19.00 i Gestads bygdegård.
Då blir det både informationsträff till nya medlemmar och därefter ordinarie
styrelsemöte.
Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.
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