VÄSKINDE

FIBER

Protokoll fört vid styrelsesammanträde Väskinde Fiber ekonomisk förening onsdag 27 januari
2020 hos Eva Pettersson.
Närvarande: Eva Pettersson, Göran Karlsson, Lars Söderlind, Jan Olof Olsson, Magnus
Sundkvist och Gidde Forslund (adjungerad).
§1

Sammanträdet öppnades av Eva Pettersson.

§2

Eva Pettersson valdes till ordförande och Göran Karlsson valdes till sekreterare.

§3

Föredragningslistan godkändes.

§4

Föregående protokoll från konstituerande möte 4 april 2019, godkändes och
lades till handlingar.

§5

Rapporter:
a. Ekonomihantering.
Inbetalningar från medlemmar fungerar bra enligt Gidde. Föreningen har
gott om likvida medel 2 147 338,10 kr.
b. Nyanslutningar.
13 nyanslutningar till nätet under 2019.
c. Försålda fastigheter.
Under året har 13 fastigheter bytt ägare.
d. Tomter.
BRS förbereder anslutningar till 4 nya områden.
e. Övrigt.
Lite stökigt vid 2 st dödsbon, utrustning saknas och överlåtelseavtal måste
upprättas. Lösning är på gång.

§6

Beslut angående datum och uppgifter inför årsstämma.
a. Datum.
Årsstämman beslutades att äga rum 2 april 2020 kl 1900.
b. Förtäring.
Kaffe och tårta för ca 30 personer.
c. Plats.
Väskinde bygdegård.
d. Förvaltningsberättelse, inklusive resultat och balansrapport.
Förvaltningsberättelse, balans- och resultatrapport gicks igenom av kassören
och godkändes.
e. Verksamhetsplan.
Inget.
f. Valberedningsfrågor.
Inget.
g. Övrigt.
Kallelse till årsmötet skickas ut via e-post och med brev till hushåll som ej
har e-post. Samt läggs upp på hemsida och Facebook.
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§7

Beslut angåenda avtal med BRS.
BRS var på plats och informerade om fibernätet på Gotland samt nya optionerna
angående drift och ekonomihantering. Enligt BRS skulle detta medföra en ökad
kostnad på ca 50 kr/medlem/månad. Hela avtalet skulle kosta ca 350 000 kr.
Styrelsen fattade beslut att Väskinde Fiber ekonomisk förening fortsättningsvis
fortsätter med avtalet som tidigare vad gäller service och ledningsvisning.

§8

Verksamhet.
Inget.

§9

Övriga frågor.
Inget.

§10

Nästa styrelsemöte är konstituerande efter årsstämman 2 april 2020 kl 1900 i
Väskinde bygdegård.

§11

Ordföranden avslutade mötet.
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Göran Karlsson
Sekreterare

