Månadsbrev maj 2014
Hej, här är en kort rapport från föreningsstämman den 20 april. Presentation och protokoll
från stämman hittar ni på hemsidan under fliken Dokument och sedan Föreningsstämma.
Trots det extremt ljuvliga ”försommarvädret” var vi ca 50 medlemmar på plats i
Hamburgsunds Folkets Hus.
Styrelsen ville i första hand få mandat att gå vidare med arbetet och i andra hand få ett
tillfälle att ha ett djupare samtal med de närvarande medlemmarna om vilken strategi vi ska
välja för det fortsatta arbetet. Dessutom ville vi försöka få områdesrepresentanter, som
kunde ha en bättre detaljkunskap om sina områden.
Vi fick ett enhälligt ”Ja” till våra tre frågor, nämligen att:
1.

Vi ska fortsätta med projektering av fibernätet

2.
Vi ska fortsätta att undersöka både ett nät utan bidrag och ett nät med bidrag,
i första hand till ordinarie medlemsstämman den 15 juni.
3.
Styrelsen fick mandat att starta samförläggning, om det är ekonomiskt
försvarbart, även om det inte blir bidragsberättigat.
Vi hade även en öppen och bra diskussion om olika möjligheter med och utan bidrag. En
sammanfattning utmynnar i följande frågor:
”Är föreningen intresserad av att äga och driva ett fibernät i minst 5 år efter att nätet blivit
färdigt? Om så är fallet, vilka ska då ha ansvar för skötseln?”
Den nuvarande styrelsen kommer nog att vara tämligen ”förbrukad” då nätet väl är färdigt
och i stort behov av att lämna över stafettpinne och ansvar till nya krafter.
Vi behöver som sagt områdesrepresentanter i snart sagt alla områden. Kontakta styrelsen om
Du har en möjlighet att vara med i arbetet.
Dessutom, nu när sommaren snart är här och det kommer folk i alla fritidsfastigheter: Prata
med grannarna och uppmuntra dem att bli medlemmar. Kostnaden per medlem blir lägre ju
fler medlemmar vi blir. Idag, den 4 maj, är vi 326 medlemmar och det finns plats för åtskilliga
fler.
Vi i styrelsen försöker nu få fram mer information om hur vi kan gå till väga med eller utan
bidrag. Samtidigt börjar vi nu förbereda för den ordinarie föreningsstämman, årsmötet, den
15 juni kl 11 i Hamburgsunds Folkets Hus. Förhoppningsvis med ett inte fullt så fint väder, så
att fler medlemmar kommer. :-) Kallelsen till stämman kommer i slutet av maj.
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