Ordinarie styrelseprotokoll 2018-09-25
Närvarande.
Pär-Rune Nypelius, Ulla Carlén, Nils Jansson, Rune Kahlbom, Jan Gustavsson, Lars
Wallentin och Jan Lindahl.
Ej närvarande: Anders Pettersson och Daniel Engelke
Ständigt adjungerad kassör.
Laila Gustavsson.

§ 29 Öppnande.
Ordförande Pär-Rune Nypelius hälsade välkommen och tackade Nils Jansson för att vi
fick ha mötet hos honom och förklarade mötet öppnat.

§ 30 Val av mötesordförande och sekreterare för mötet.
Pär-Rune Nypelius valdes till ordförande och Nils Jansson till sekreterare.

§ 31 Justerare.
Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll utsågs Jan Gustavsson.

§ 32 Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes.

§ 33 Ekonomi.
Laila Gustavsson föredrog aktuell situation. Faktura på 64 000 har nyligen betalats till
ComHem. Kassan, på konto, är på 38 000. För att fortsatt hålla ett gott kassaflöde skall
vi åter upplysa om möjligheten att betala hela årsavgiften på en gång.

§ 34 Nya medlemmar.
Ordförande Pär-Rune har fått en förfrågan per mail om möjligheten att ansluta till vår
förening och om det är någon idé eftersom nuvarande avtal endast gäller för ytterligare
ett år. P-R svarar mot bakgrund av nästa punkt.

§ 35 Kontakten med Bunge.
Pär-Rune har varit i kontakt med Bunge och blivit kontaktad av föreningen i Lärbro.
Det föreligger från samtliga parter ett intresse av samarbete i framtiden. Någon närmre
plan har inte diskuterats. Våra respektive avtal löper i perioder som inte är
samstämmiga. För att ha en gemensam utgångspunkt beslutades att efter kontakt med
IP-Only kallar föreningarna ComHem till ett möte för utbyte av information. Det mötet
kommer att hållas i första halvan av november.
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§ 36 Hemsidan.
Nils Jansson får i uppdrag att kontakta Åsa Stenström för arkivering, revidering och
förnyelse av vår hemsida.

§37 Övriga frågor av vikt för föreningen.



På förekommen anledning påpekas att vi inte äger nätet, det är IP-Only som äger
nätet och hyr ut det till olika intressenter varav vår förening är en.
På förekommen anledning föreslår Rune att vi skall framhålla för IP-Only vikten
av att de erbjuder sina kunder en back-up funktion som håller för elavbrott.

§38 Nästa möte.
Nästa styrelsemöte 2018-xx-xx i lokal där det samtidigt ges möjlighet till förtäring
anpassad till den förestående julen.
Närmre besked kommer när beslut är fattat.

§ 39 Avslutande.
Ordförande. tackade för visat intresse och förklarade möte avslutat.
Vid protokollet. Nils Jansson
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