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               SÖDRA ÅSNENS FIBERNÄT EK.FÖR

                                Styrelsemöte 2012–02-20

Plats: Biblioteket, Urshult

Närvarande:  Tore Ragnarsson                  Roland Winquist
                      Mikael Jeansson                   Mårten Guldstrand
                      Agneta Ragnarsson              Åsa Nordkvist
                      Per Mårtensson                     Ingvar Johansson
                      Martin Karlsson                    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 Roland Winquist.

§ 4
                                               Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 5
                                                        Förgående protokoll
Förgående mötesprotokoll godkändes.

§ 6
                                              Bidrag, momsregistrering.
Bidrag: Länsstyrelsen har börjat kontakta fiberföreningar i kommunen angående fördelning av
pengar.
Momsregistrering: Föreningen fick i början av februari meddelande att skattemyndigheten
övervägde avslag på ansökan om momsregistrering. Efter kontakt med Magnus Andersson,
Coompanion, har ett tillägg till ansökan lämnats in till skattemyndigheten. Tillägget går ut på
att föreningen i samråd med Wexnet  köper deras tjänst som sedan säljs till den anslutne
medlemmen. På detta sätt får föreningen en momspliktig försäljning.

                                                                      § 7.
                                                        Medlemsinformation, klarläggande
Klargörande av föreningens åtagande vid anslutning av medlemmens fastighet till byanätet,
beslöts ske vid informationsmötet i samband med årsmötet.
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§ 8.
                                    Fråga om flera anslutningar på samma fastighet
Beslöts att ge Mats Bild , Wexnet, i uppdrag att vid informationsmötet redogöra för olika
anslutningsvarianter inom en och samma fastighet. Beslöts vidare att föreslå stämman att en
extra anslutning på samma fastighet skulle kunna fås för en kostnad av 20 % av en ordinarie
anslutning. Ev grävning, rör och fiber till den extra anslutningen bekostas av fastighetsägaren.
.
                                            § 9.
                                                             Ekonomi, bokslut och revision
Kassören meddelade att bokslutet för 2011 är färdigt och klart för revision. Agneta Ragnasson
ansvarar för att revisionen är klar till årsmötet

§ 10.
                                                         Informationsmöte, Årsmöte ?
Beslöts att slå samman informationsmöte och årsmöte förslagsvis måndagen den 7 maj kl
18:30 i Parken i Urshult. Per Mårtensson kontaktar Marianne Karlsson för bokning.
Detaljer diskuteras på nästa styrelsemöte.
Beslöts att kalla valberedningen till nästa styrelsemöte.

§ 11
                                                                    Hemsida.
Mårten Guldstrand är fortsatt aktiv med hemsidan.

§ 12
                                                                     Logga.
Tore Ragnarsson hade gjort ett förslag till logga för föreningen. (se dagordningen) Loggan
godkändes

§ 13.
                                                               Övriga frågor.
Inga.

 § 14
                                                                  Nästa möte.
Nästa styrelsemöte beslöts vara på biblioteket, Urshult måndagen 2 april kl 18:30

§ 15.
                                                                 Avslutning
Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Tore Ragnarsson, ordf.                                                       Per Mårtensson, sekr.

Justeras:

Leif Karlsson                                                                  Roland Winquist


