Styrelseprotokoll
2018-08-21
Närvarande.
Pär-Rune Nypelius, Nils Jansson, Rune Kahlbom, Anders Pettersson, Jan Gustavsson,
Lars Wallentin och Jan Lindahl.
Adjungerad kassör.
Laila Gustavsson.
§ 18 Öppnande.
Pär-Rune Nypelius hälsade välkommen och tackade Nils Jansson för att vi fick ha mötet
hos honom och förklarade mötet öppnat.
§ 19 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Pär-Rune Nypelius ordförande och Anders Pettersson sekreterare.
§ 20 Justerare.
Att tillsammans med ordf. justera dagens protokoll utsågs Nils Jansson.
§ 21 Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes.
§ 22 Ekonomi.
Laila Gustavsson föredrog aktuell situation. Det finns 56 000 kr på kontot plus
inkommande 47 000 kr.
§ 23 Nya medlemmar.
Det har tillkommit 4 nya medlemmar vilka får räkna med att Com Hem tar ut 1 000 kr
för anslutningen. Ligger utanför styrelsen mandat att utkräva då vi menar att det är
Com Hem som har att hålla reda på den delen i vårt avtal.
§ 24 Kontakten med Bunge.
Beslutades att Pär-Rune Nypelius och Rune Kahlbom tar kontakt med Bunge
fiberförening (Sven Boman) om eventuellt samgående snarast då uppsägelsen av vårt
avtal närmar sig. Det är bra att veta var vi står vid fortsatta kontakter med Com Hem
för att höra om eventuell ny teknik.

§ 25 IP Only.
Beslutades att Pär-Rune Nypelius kontaktar IP Onlys kontakt på Gotland för att ta reda
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på hur det ser ut i framtiden. När detta är klart så skall vi använda oss av den mail lista
som förhoppningsvis finns hos Åsa Stenström som användes när vi bildade föreningen
och då gick ut till alla som gick med i fiberprojektet och meddela hur det ser ut (kanske
är de nya förutsättningarna bättre) och då får vi kanske fler medlemmar i föreningen.
Därefter kontaktas Com Hem för att ta reda på om vi skall fortsätta med nuvarande
avtal.
§ 26 Hemsidan.
Nils Jansson meddelade att protokollen finns på hemsidan.
§ 27 Nästa möte.
Nästa styrelsemöte hålles hos Nils Jansson 2018-09-25 kl.19oo.
§ 28 Avslutande.
Ordf. tackade för visat intresse och förklarade möte avslutat.
Vid protokollet. Anders Pettersson.
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