
                                            Styrelsemöte 2011-04-10
                                            Södra Åsnens fibernät ek.för

1

               SÖDRA ÅSNENS FIBERNÄT EK.FÖR

                                Styrelsemöte 2011–04-10

Plats: Lönsbygd  Norregård

Närvarande:  Tore Ragnarsson          Roland Winquist
                      Agneta Ragnarsson      Martin Carlsson
                      Åsa Nordkvist              Per Mårtensson

§ 1
                                                       Sammanträdet öppnas

Ordförande Tore Ragnarsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2
                                                     Val av mötessekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Per Mårtensson

§ 3
                                                Val av två protokolljusterare

Till att justera dagens protokoll valdes Agneta Ragnarsson och Martin Carlsson

§ 4
                                               Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 5
                                                        Förgående protokoll

Förgående mötesprotokoll gicks igenom.

§ 6
                                       Registreringsavgift till Bolagsverket.

Per Mårtensson har förskotterat registreringsavgiften på 1 100 kr till Bolagsverket.

§7
                                                                Bolagsverket.

Bolagsverket har den 6 april 2011 registrerat Södra Åsnens fibernät ekonomisk förening med
registreringsnummer 769622 – 9439.
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§ 8
                                               Samförläggning med E.on

Beslöts att samförlägga optisk fiberslang med E.on inom föreningens verksamhetsområde
samt ge Mårten Guldstrand och Leif Karlsson i uppdrag att hålla kontakten med E.on. och
kommunen.

§ 9
                                                              Firmatecknare

Till att teckna firman tillsammans utsågs ordförande Tore Ragnarsson och kassör Agneta
Ragnarsson.

§ 10
                                                  Öppnande av konto i bank

Beslöts att ordförande och kassör öppnar ett konto i Sparbanken Eken, Ryd för föreningens
räkning.

§ 11
                                    Ansökan om startbidrag hos Tingsryd kommun.

Per Mårtensson får i uppdrag att kontakta kommunen för ansökan om startbidrag.

§ 12
                             Kontakta Tingsryd kommun angående slang för fiber.

Se § 8.

§ 13
                                                                     Bidrag

Tore Ragnarsson har undersökt om det går att söka pengar via LEADER, men fått beskedet
att de beslutat att inte engagera sig i fiberprojekt.
Per Mårtensson fick i uppdrag att kontakta länsstyrelsen för uppdatering av bidragsläget.

§ 14
                                                         Medlemsansökning

Beslöts att ansökan om medlemskap i föreningen skall kunna ske i samband med och efter det
planerade stormötet. ( se § 16)

§ 15
                                                                   Hemsida.

Mårten Guldstrand fick i uppdrag att ta ny kontakt med Jonas Svegland för att få till stånd en
hemsida.
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§ 16.
                                                                    Stormöte

Ett stormöte dit samtliga fastighetsägare inom föreningens område inbjuds, planeras till slutet
av maj alt. början av juni i Parken, Urshult. Per Mårtensson får i uppdrag att kontakta
Marianne Karlsson för bokning av lokalen.
Åsa Nordkvist får i uppdrag att ta fram fastighetsägarregister.
Per Mårtensson gör ett förslag till inbjudan för diskussion vid nästa styrelsemöte

§ 17.
                                                                Nästa möte.

Styrelsemöte onsdagen den 27 april på Biblioteket, Urshult kl 19:00. Agneta Ragnarsson har
lovat att ordna fika

 §18.
                                                                Övriga frågor

A. Fastigheterna söder om väg 120 samt mellan Dunshult och Sjöaryd får inte glömmas,
liksom Blidingsholm.

B. Diskuterades om föreningen skulle ha en logotype. Skulle be Mårten Guldstrand höra med
Jonas Svegland angående utförande.

C. Kassören förbereder ett medlemsregister.

D. Kassören undersöker vad som fodras för registrering hos skatteverket.

§ 19.
                                                                   Avslutning

Ordförande avslutade mötet.

Tore Ragnarsson, ordf.                                                       Per Mårtensson, sekr.

Justeras:

               Martin Carlsson                                                 Agneta  Ragnarsson


