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               SÖDRA ÅSNENS FIBERNÄT EK.FÖR

                                Styrelsemöte 2011–07-04

Plats: Biblioteket Urshult

Närvarande:  Tore Ragnarsson                 Martin Carlsson
                      Agneta Ragnarsson            Åsa  Nordkvist
                      Per Mårtensson
                      Mårten Guldstrand
                      Leif  Karlsson

§ 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 Leif Karlsson och Martin Carlsson

§ 4
                                               Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 5
                                                        Förgående protokoll

Förgående mötesprotokoll redovisas vid nästa styrelsemöte

                                                          § 6.
                                                                    Bidrag

Protokollet från den 30 maj samt förslagen till budget och verksamhetsplan skall skickas ut
till samtliga styrelseledamöter på remiss för att ansökan om statliga bidrag sedan så snart som
möjligt skall kunna skickas in till länsstyrelsen. .
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                                                                      § 7.
                                                            Medlemsansökan.

En genomgång av hushåll som blivit medlemmar i föreningen visade att ca 50 % hade valt att
bli medlemmar. Intresset  i Dunshult och Ålshult var läge och representanterna  därifrån fick i
uppdrag att kontakta berörda fastighetsägare.

§ 8.
                                                             Anslutningdavtal

Det förslag till anslutningsavtal som vi fått från Magnus Andersson, Coompanion,
diskuterades. Beslöts att skicka ut det reviderade avtalet till samtliga i styrelsen för remiss.
Därefter tas personlig kontakt med  medlemmarna i föreningen för underskrift i två ex.

§ 9.
                                                                  Hemsida

Uppdateras kontinuerligt.

§ 10.
                                                                 Nästa möte.

Ordförande kallar.
§ 11.

                                                              Övriga frågor.

Stormötet i Parken den 5 juni summerades. Ca 55 personer kom till mötet som leddes av
Mårten Guldstrand, som presenterade föreningen och hur långt dess arbete kommit. Vidare
medverkade Mats Bild från Wexnet, Jörgen Wik och Sven-Olof  Sörgårn från Tingsryds
kommun samt Johan Lönnborg från sparbanken Eken.

§ 12.
                                                                 Avslutning.

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Tore Ragnarsson, ordf.                                                       Per Mårtensson, sekr.

Justeras:

Leif Karlsson                                                                    Martin Carlsson


