Protokoll för Likenäs-Amnerud fiber, ekonomisk förening.
160829
Lokal: konferensrummet på VC.
Närvarande: Dag Nyström, Maria Tillberg, Roger Adolfsson, Torbjörn Johansson, Tommy
Kont och Tryggve Lindström.
Frånvarande. Birgitta Karstensson.
Adjungerande: Jan Edbom, Pär-Eric Thörnquist och Maja Bönström

1.

Ordf. Dag hälsar alla välkomna.

2.

Tryggve väljs till att justera dagens protokoll.

3. Genomgång av föregående möte.
Jan Edbom läser upp protokollet.
4. Hänt sen sist
Dag var d 23/8 på ett informationsmöte hos Länsstyrelsen i Karlstad. Där gick de igenom
vikten av fakturor, leveranskvitton och kvitton. Allt i bokföringen ska kunna styrkas.
Om/när vi säljer nätet är det vårt ansvar att informerar upphandlaren så de åtar sig att förvarar
hela bokföringen i minst 5 år. Den ska finnas tillgänglig för ev. granskning framöver.
Medlemmar i styrelsen har rätt att fakturera föreningen. Det kan vi sen dra av.
4. Rapport/genomgång/justering i Excel-filen.
Alla närvarande redovisar dagsläget vad gäller godkända kontrakt, Nej-säjare och "funderare".
Exel-filen uppdateras av Dag.
5. Hemsidan
Styrelsen har gett Per i uppdrag att färdigställa ny hemsida i Reff. Den är ännu ej klar.
Just nu finns endast uppdatering på Fiberföreningens Facebook-sida. Föreningens gamla
hemsida är tyvärr ofta blockerad.
6. Teckna avtal
Vid nästa möte ska Dag gå igenom hur vi ska registrera avtal. Alla som rätt att teckna
kontrakt, har administrations-inloggning i Reff.
- Logga in i Reff. Följ länken till Likenäs Amnerud fiberförening.
(för inloggning: ring Roger A. eller maila: roger.056440372@telia.com )
Den som tecknar kontrakt för föreningen ska också gå in i Reff och registrerar
fastighetsägarens uppgifter i Reff-systemet.
7. Reseersättning och förlorad arbetsinkomst
Styrelsen beslutar att den i Fiber-föreningen som deltar i möten och sammankomster, har rätt
att fakturera kostnaderna till föreningen. Reseersättning är idag 1,85kr/km.
8. Grovprojektering, Relacom
Dag har haft samtal med Per Skogsman och Jante Carlsson.

9. Hur går vi vidare
Vi måste framförallt först få in alla kontrakt!
10. Nästa möte.
Måndagen d 29/9 kl. 18.00 i Konferrensrummet på Vårdcentralen
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