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EKONOMISK FÖRENING 2007-10-31

STYRELSMÖTE

Plats: Hos Leif Johansson, Byvägen 29

Närvarande: Per Blad
Roy-Inge Hellström
Britten Hörnkvist
Leif Johansson

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande, Per Blad, öppnade mötet.

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

§ 3 Ekonomi
a. Lägesrappport. Rapport för perioden januari t o m september 2007

presenterades. Per och Leif kommer att ha ett nytt möte med Marie, som
sköter bokföringen, för att att gå igenom rapporten i detalj.

b. Extra fakturering, ränta etc . Leif har skickat brev och e-mail till alla som
berörs. Det verkar dock som om många medlemmar inte har förstått hur de
skall tolka meddelandet. Förklaringen är:

Räntan = ränta under 2006 från juni till omskrivning av lån – 521 kr.

Enligt reversen skall den första dragningen göras den 1 januari 2007.
Detta påbörjades först i april, vilket gör att vi den 15 november skall göra draging
från januari t o m april = 4 x 175 kr

     Vissa medlemmar har inte haft täckning på uppgivet bankkonto. Vi gör en
      sammanställning  av de summor som skall betalas och lägger på förseningsavgift.

Några medlemmar har drabbats av dubbelfakturering. Dessa har en mindre summa
att betala.

De medlemmar som trots upprepade påstötningar ej har täckning på sitt bankkonto
för amortering och ränta kommer att få sin bredbandsuppkoppling avstängd.

c. Budget. Per och Leif kommer att ha budgetmöte med Marie.

d. Inlösta reverser. 10 personer har löst in reverser efter den 15 juni i år.
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§ 4 Nya medlemmar
Följande nya medlemmar antogs:

Fredrik Lander, Henrik Johansson, Johan Nordlycke

Samtliga är nya ägare till tidigare anslutna fastigheter.

§ 5 BIK och Intresseförening för övriga föreningar
BIK har haft konferens i Lökeberga. Även organisationen för de bredbandsföreningar
som ej är medlemmar i BIK har haft en sammankomst.

Per gick igenom avtal med BIK, vilket undertecknades. BIK skall skriva under ett ex
och returnera det till oss.

§ 6 Drift och underhåll – KEAB
Inga driftsstopp rapporterade.

§ 7 Värme i noder
Vi avvaktar Davids tillfrisknande.

§ 8 Övriga frågor
Vi meddelar Bolagsverket att Anders Rytterstig är suppleant i föreningen.

§ 9 Justeringsman
Per utsågs att justera dagens protokoll.

§ 10 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 7 februari 2008 kl 19 -, hos Leif.

§ 11 Mötets avslutning
Per tackade för visat intresse och god förplägnad och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justerat

Britten Hörnkvist Per Blad


