Protokoll för möte med styrelsen Samfällighetsföreningen Sviskonet
När: 12 januari 2012
Närvarande:
Ordinarie:

Thomas Barklund
Per-Erik Svensson
Lena Lindberg
Peter Wilhelmsson
Patrik Ekenbark

Adjungerade: Bertil (Tele/TV-ansv), Ola & Karin (Valberedningen)
§69
Öppnande
Thomas hälsar välkomna och öppnar mötet
§70
Dagordningen
Dagordningen godkänns
§71
Tele/TV-ansvarig
Bertil lämnar över ansvar och infopärmen för Tele/TV till Perra. Bertil tackas av för lång och trogen tjänst och belönas med en
flaska vin.
§72
Valberedningen
Ola och Karin i Valberedningen informeras om vilka av styrelsens medlemmar vars mandatperiod går ut samt vilka övriga
personer som har poster som ska väljas på årsmötet.
§73
Fiberindragning
Perra har fått offert beträffande indragning av fiber. Thomas har varit i kontakt med banken för att kolla upp hur vi skulle kunna
lösa detta ekonomiskt utan att det blir en stor engångskostnad för varje hushåll och vi diskuterade olika upplägg.
3 kringliggande samfälligheter är också intresserade av att undersöka möjligheterna kunna göra en liknande installation
samtidigt som vi, förutsatt att samfälligheten beslutar att dra in fiber.
För att alla i samfälligheten ska få ta del av information så kommer vi kalla alla till möte med representanter från entreprenör
och tjänsteleverantör för att de ska få berätta vad detta skulle innebära för hushållen och besvara frågor. Perra kollar upp tider
och återkommer.
§74
Stadgarna
Samfällighetens stadgar finns i dagsläget endast i en föråldrad version. Patrik ska därför se om det går att ta den moderna
digitala mallen från Lantmäteriet och föra in de delar som finns i våra stadgar utan att innehållet ändras. Stadgarna ska även ses
över för att se om det är något som eventuellt skulle behöva ändras på.
§75
Årsmöte
Styrelsen beslutar att årsmötet ska äga rum söndagen den 25 mars kl 15.00.
§76
Nästa möte
Inget datum sattes för nästa möte… förslag kommer via mail.
§77

Mötet avslutas

Vid protokollet: ____________________________
Patrik Ekenbark

