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EKONOMISK FÖRENING 2008-06-16

STYRELSEMÖTE

Plats: Hos Leif Johansson, Byvägen 29

Närvarande: Per Blad
David Gustafsson
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. Deklaration
Leif har skickat in deklarationen till myndigheterna.
b. Medlemsavgifter
Efter årsmötet kommer medlemmarna att få räkning på årets avgifter.
c. Reverslån
Autogiro fungerar inte tillfredsställande. Det finns fortfarande medlemmar som inte
har täckning på sina konton för utgiften och några har uppgivit fel kontonummer. På
årsmötet meddelar Leif att avgiften för ränta höjs till 185 kr.

§ 4 Nya medlemmar
Johan Dahlberg, Skåra, som stått på väntelista för installation, antogs som medlem nr
183.
Diana Sellén antogs som medlem nr 160 (fastighetsöverlåtelse Berndt Nordén).
Henrik Nilsson antogs som medlem nr 162 (fastighetsöverlåtelse Torkel Hellström)

På Ljungvägen finns en fastighetsägare som önskar bredband. KEAB kontaktas
angående att dra fiberledning i elstolpar.

Leif kontaktar följande nya fastighetsägare som inte ansökt om medlemskap vid
fastighetsöverlåtelse:

Mats Karlsson (medlem nr 7 Fredrik Bolmstedt)
Kikki Arnberg (medlem nr 8 Dimitrios Gesoulis)
Mattias Carnerheim (medlem nr 9 Anders Meuller)
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§ 5 Drift och underhåll – KEAB
Per har bokat tid för att skriva under avtalet med KEAB.

§ 6 Värme i noder
David har kontrollerat temperaturen i nodskåpen och funnit att alla skåpen håller en
bra temperatur utom skåp på Dalvägen och i Skåra. David åtgärdar detta.

§ 7 Meddelande till valberedningen
Per har haft kontakt med valberdningen angående styrelsemedlemmar för kommande
verksamhetsår.

§ 8 Motioner till årsmötet
1. Motion har inkommit från Ann Schlyter angående halvårsabonnemang på ett
programpaket för IP -TV och från

2. Tommy och Majvor Samuelsson angående ovanstående plus liknande arrangemang
för bredband och IP-telefoni.

Svar på motionerna är att BIK arbetar med detta. Intresserade medlemmar är
välkomna att bilda en kommitté för att driva frågan. Det finns fn möjlighet att vända
sig till KEAB och stänga av bredbandsuppkopplingen samt att koppla på den igen mot
en avgift på 500 kr.

§ 9 Hemsidan
Anders har kontaktats och ompekning av hemsidan har utförts.

§ 10 Justeringsman
Till justeringsman utsågs Roy-Inge Hellström.

§ 11 Årsmötet
Årsmötet äger rum i Snäckan den 25 juni. Styrelsen träffas i lokalen kl 18.30.

§ 12 Mötets avslutning
Per tackade för visad uppmärksamhet och riktade ett speciellt tack till Ingela
Johansson för goda smörgåsar samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Justerat

Britten Hörnkvist Roy-Inge Hellström


