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STYRELSEMÖTE

Plats: Hos Leif Johansson, Byvägen 29

Närvarande: Mattias Berggren
Per Blad
Fredrik Bolmstedt
David Gustafsson
Roy-Inge Hellström
Britten Hörnkvist
Leif Johansson
Anders Rytterstig
Peter Hero, § 3
Lillemor Svensson, § 3

§ 1 Mötets öppnande
      Ordförande Per Blad öppnade mötet.

§ 2 Dagordning och kallelse
     Förslag till dagordning godkändes och kallelsen förklarades utförd på rätt sätt.

§ 3 Nyval och omval
Peter Hero och Lillemor Svensson, medlemmar av valberedningen, hade inbjudits
för att informeras om vilka personer som är beredda att arbeta vidare i styrelsen.

Per Blad står inte till förfogande för omval till ordförande pga stor övrig
arbetsbörda.
Fredrik Bolmstedt önskar avgå, då han flyttar från Rörtången i höst.
Mattias Berggren önskar avgå pga ändrade arbetsförhållanden.

Övriga medlemmar, som var närvarande vid kvällens möte,  är beredda att
fortsätta styrelsearbetet, om de får fortsatt förtroende.

Valberedningen påbörjar arbetet med att finna förslag till ersättare. Det framhölls
att det är viktigt att alla områden i föreningen är representerade.

§ 4 Ekonomi
a. Skattereduktion. Vissa medlemmar har fått avslag på ansökan om

skattereduktion dels på grund av  felaktigheter i deras  ansökningar, dels på
grund av att föreningen från början inte innehade F-skattesedel. Föreningen
har nu F-skattesedel och e-mail om detta har gått ut till medlemmarna.

b. Momsinbetalning. Diskussionerna med Skatteverket är avslutade. Föreningen
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 får inget skattetillägg. Vi får en inbetalningsavi och skall betala all fakturerad
moms senast den 14 juni. I fortsättningen redovisas moms enligt fakturering.

c. Autogiro för medlemmar med revers. 77 autogiro fungerar, 20 personer har
meddelat felaktigt kontonummer och 3 medlemmar hade ej täckning för
beloppet på sitt konto.

d. Årsbokslut. Leif redogjorde för preliminärt årsbokslut. Årsbokslutet är klart i
nästa vecka.

e. Styrelsen beslutade att även  de medlemmar som ej byggt hus ännu  skall
betala anläggningsavgiften. Leif fakturerar.

§ 5 Tidsplan
Många medlemmar har ännu inte fått sina bredband aktiverade, ett antal  har inte
fått sina CPS installerade och några har inte fått fiber inblåst. Leif delade ut rapport
över läget till områdesansvariga. De medlemmar som inte ”är uppkopplade” bör
kontakta sina områdesansvariga när de önskar uppkoppling.

§ 6 Nya medlemmar
    Inga nya medlemsansökningar har inkommit.

§ 7 BIK
BIK föreslår 10 kr i månadsavgift per medlem. Per kommer att rösta emot detta
förslag enligt styrelsens uppdrag.

§ 8 Planering inför årsmötet
    Årsmötet äger rum den 27 juni med början kl 19, lokal Snäckan, Ödsmålsmosse.
    Leif bokar lokal. Britten skickar ut kallelse och dagordning. Britten meddelar val-
    beredningen.

    Styrelsen samlas kl 18 samma dag i Snäckan.

Per, Leif och Britten träffas den 7 juni kl 19 hos Leif för att skriva verksamhets-
berättelse.

§ 9 Övriga frågor
a. Noden i Skåra. Mattias ansvarar för att ett staket, som skyddar nodskåpet mot
     solvärmen, byggs.

b. David åtager sig att ta emot värmediagrammen från varje nod, som
      skickas från KEAB en gång per vecka.

c. BIK har avtal med ett företag om service, men de flesta föreningarna anlitar
ett annat företag,, MR Fibersvets, som gjort ett bra arbete. Styrelsen kom
överens om att kontakta detta företag om vi behöver service på anläggningen.
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d. Leif undersöker om elfakturorna kan betalas via autogiro, så att
fakturabeloppet dras varje månad från föreningens konto.

§ 10 Justeringsman
    Till justeringsman valdes Roy-Inge Hellström.

§ 11 Nästa styrelsemöte
    Nästa styrelsemöte äger rum kl 18-19 i Snäckan (innan årsstämman) den 27 juni.

§ 12 Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet och tackade för förtäringen.

   

Vid protokollet Justerat

Britten Hörnkvist Roy-Inge Hellström


