Protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för Dalhem Fiber ek. förening, den 18 augusti 2014,
klockan 19.00 på Myre.
Närvarande: Anna Almgren, ordförande, Peter Brennwald, Gertrud Ansén Stenberg, Johanna
Engelbrektsson, Per Gustavsson samt Perolof Kallings.
§ 19 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.
§ 20. Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Johanna och Per.
§ 21. Genomgicks föregående mötes protokoll, som lades till handlingarna.
§ 22. Ordföranden meddelade att det är klart med uppgörelsen med Leader. Det behövs utsättning
för Ledningskollen hos [enskild medlem]. Anna ringer [x] om hjälp.
§ 23 Beslutades teckna av tal med ElTel, som även tar hand om ”det administrativa kring
ledningskollen och utsättning”. Styrelsen önskar insyn i vilka ärenden som blir aktuella.
§ 24 Perolof åtog sig att röja kring Noden.
§ 25 Anna och Gertud är ännu ej klara med Lantmäteriet och ledningsrätten.
§ 26. Anmäldes att [enskild medlem] sålt sin fastighet till [enskild medlem]. Hans medlemsansökan är
klar och han skall skriva under fastighetsavtalet.
§ 27. Johanna anmälde att det finns 1.390.000 kr ”i kassan”. Styrelsearvodena skall betalas ut. De
skall i princip regleras årsmöte till årsmöte, men denna gång från 2013 till april 2014. Beslutades
betala en faktura för [enskild medlem] för avgrävning.
§ 28. Bertil Hanell, Bygdegården, anser att man ej bör betala fiberanslutningen då hela socknen har
nytta av bygdegården, således en gemensam angelägenhet. Styrelsen delar inte den uppfattningen
och Peter åtog sig att tala med Hanell om saken.
§ 29. Peter tar hand om det som gäller vår Domän och Per kollar hemsidan.
§ 30. Peter informerar om läget beträffande UPS
§ 31 Perolof anmälde att han fått alla pärmar från föregående sekreterare, Johanna Larsson. De skall
så småningom föras över till det arkiv vi hoppas få ha på pastorsexpeditionen i Dalhem.
§ 32. Nästa sammanträde utsattes äga rum på Myre den 15 september, klockan 18.00-20.00
§ 33. Då inte mera fanns att avhandla förklarade ordföranden mötet avslutat.
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