Protokoll TakNet e.f.
Referens

Tid och Mötesdatum:
Kl.19.00, 2017-09-04

Mötesgrupp, ärende:
Informationsmöte och Styrelsemöte

Mötesplats:
Gestad bygdegård

Mötet startade med ett informationsmöte till nya medlemmar och de som är
intresserade av att bli medlemmar och ansluta sig till vårt fibernät.
Leif har skickat ut en inbjudan till nytillträdande fibermedlemmar om informationsmötet
och i inbjudan lämnat information hur man går tillväga för att ansluta sig till föreningen.
Inbjudan har gått ut till samtliga 33 personer som anmält intresse. Vid mötet hade 13
personer ansökt om medlemskap.
Vid mötet presenterade sig styrelsen och därefter informerade Leif och Andreas om
TakNet och svarade på alla frågor. All information om föreningen finns på föreningens
hemsida, taknet.nu. Där läggs all aktuell information ut och där finns också alla
styrelseprotokoll samt tillvägagångsätt i olika situationer.
Efter informationsmötet hölls ordinarie styrelsemöte.
Närvarande
Leif Höglund, Andreas Buhr, Olavi Hinkkanen, Clas Carlsson, Hanna Vessby, Anna
Kjellman, Margareta Lundgren
Frånvarande
Mats Karlsson, Lars Jonsson
1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Justerare
Till justerare valdes Anna Kjellman.
3. Föregående protokoll
Ordföranden läste upp föregående protokoll. Det godkändes och lades till
handlingarna.
4. Information
Ordförande
Leif jobbar vidare med informationsskylten. Har förslag om att den blir 1 x 2 m.
Vill nu ha in förslag till text på skylten. Vi mailar Leif våra förslag och tar upp
ärendet på nästa styrelsemöte.
Vi noterar att inbjudan till dagens informationsträff inte ligger på hemsidan och
Leif får i uppdrag att kontakta Lars så han lägger ut den.
Kassör
Bytet till Dalslands sparbank är nu klart från 31 augusti.
Margareta Lundgren
Sekreterare
TakNet org.nr 769620-0976

Leif Höglund
Ordförande

Anna Kjellman
Justerare
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Lånet ligger för utbetalning så fort vid kommer igång med den nya utbyggnaden.
Vi är anslutna till e-faktura och nu måste medlemmarna anmäla till kassören om
de vill ansluta sig eller inte.
Hanna får i uppdrag att sammanställa en informationsblankett som Leif sedan
distribuerar ut till medlemmarna.
Teknik
Vi behöver köpa in fler skarvar och Andreas får i uppdrag att göra detta samt
även köpa mer slang när den tar slut.
5. Beslutspunkt
Styrelsen beslutar om utbyggnad i Takan, m fl platser.
Beslutas också att förlänga intresseanmälan till 2017-09-27. Priset, som är
angivet i utsänd inbjudan till dagens informationsträff, gäller fram till dess.
6. Övriga frågor
Diskuterades vidare uppläggning av utbyggnationen och Leif får i uppdrag att
maila till Relacom och Eltel att den snart är på gång och att vi kommer att
inkomma med en kravspecifikation första halvan av oktober.
7. Nästa möte
2017-10-05 kl 18.30 hos Margareta i Södra Timmervik.
Huvudpunkt på nästa möte är kravspecifikationen.

Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.
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Sekreterare
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Anna Kjellman
Justerare
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