Protokoll för Likenäs-Amnerud fiber, ekonomisk förening.
160418
Lokal: konferensrummet på VC.
Närvarande: Dag Nyström, Tryggve Lindström, Maria Tillberg,
Roger Adolfsson, Torbjörn Johansson
Ej närvarande: Birgitta Karstensson och Tommy Kont
Adjungerade: Jan Edbom, Per Jansson, Jan-Anders Carlsson och Tommy Persson.

1.

Ordf. Dag hälsar alla välkomna.

2.

Tryggve väljs till att justera dagens protokoll.

3. Oleby fiberförening, Tommy Persson ger oss info om hur de gick till väga, före, under
och efter nedläggningen av fiber. Det är bl. a viktigt att samla medlemmar, hålla
medlemmarna informerade och skriva tydliga kontrakt. Många viktiga detaljer framkom.
Tack Tommy Persson!
4. Fibermöte. Cecilia Sjödén har inbjudit flera fiberföreningar till biblioteket i Torsby d
27/4 KL 18.00. Hela styrelsen och alla intresserade uppmanas åka ner. Bra om vi kan samåka.
5.

Ekonomi. Föreningen har just nu 42.000:-.

6. Dataregister. Föreningen behöver ett bra dataregister för registrering av medlemmar,
fakturahanteringen, en fungerande hemsida och möjlighet att dra ut markkartor som är
koordinatsäkra, med tydliga gränser, fastighetsbeteckningar mm.
Roger och Per ska nu prova ett system som heter Reff.
7. Anbud. Styrelsen måste snarast skriva ett underlag för anbudsförfarande. Det ska framgå
att startdatum och slutdatum finns preciserat. Ev. måste kontakt tas med något bolag som
senare kan tänkas överta hela nätet. I nuläget oklart om fiberledningen kan bli klar i höst eller
våren -17.
8. Årsmöte blir det i Backa Ordenshus d 19/5 kl. 18.00. Maria bokar lokalen och beställer
fika. Dag ordnar så att en annons kommer in i Torsby-bladet d 4/5. Ingen i styrelsen har
meddelat att de tänker hoppa av, varför styrelsen kan väljas om. Jan och Per föreslås bli
suppleanter. Maria tar kontakt med Eva Nordqvist som är valberedning.
9. SMS inför möten.
Maria skickar SMS med påminnelse om styrelsemöten en vecka före mötet. Önskemål finns
att alla svarar på SMS´et.

10. Nästa möte planeras till d 2/5 kl. 18.00 på Vårdcentralen.
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