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Möte nr

1

Datum och tid
Plats

2013-03-24
Oleby Skola

Kl 18.00

Deltagare

Kjell Wimmerstedt (KWt)
Tony Holmberg (THg)
Fredrik Wärmsjö (FWö)
Åke Olsson (ÅOn)
Tommy Persson (TPn)
Pälle Nilsson (PNn)
Nils-Olov Olsson (NOO)
Per-Anders Nilsson (PAN)
Arne Berg (ABg)

kjell.ict@telia.com
tony.holmberg@telia.com
fredde@tordata.se
ake.olsson6@comhem.se
ek.oleby@telia.com
palle.nilsson@bredband.net
inoo@live.se
per.anders.nilsson1974@gmail.com

Delges

Deltagare samt tilltänkta styrelseledamöter i interimsstyrelsen
Johan Lind (JLd)
staticgtf@gmail.com

Ansvarig/Klart

1.

Mötets öppnande
1

2.

Val av ordförande
1

3.

Inget möte har hålligts tidigare.

Justering av protokoll
1

6.

Till sekreterare i interimsstyrelsen valdes Kjell Wimmerstedt

Föregående möte
1

5.

Till ordförande för interimsstyrelsen valdes Per-Anders Nilsson

Val av sekreterare
1

4.

Mötet öppnades av Tommy Persson

Till justeringsmän valdes Tony Holmberg & Fredrik Wärmsjö.

Bildande av förening
1

Föreningsstämman beslutade enhälligt att bilda en ekonomisk förening
samt att anta de föreslagna stadgarna för Oleby NET ekonomisk förening.
Om det föreslagna firmanamnet inte kan godkännas av Bolagsverket,
beslutade stämman att ge styrelsen fullmakt att föreslå nya firmanamn. Det
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beslutades även att styrelsen i samband med registreringen av den
ekonomiska föreningen sak ha rätt att göra de redaktionella ändringar i
stadgarna som kan behövas.
7.

8.

Styrelse
1

Föreningsstämman beslutade att för tiden fram till slutet av den första
föreningsstämman välja 7 styrelseledamöter samt 2 suppleanter

2

Till ordinarie styrelseledamöter valdes
Per-Anders Nilsson (Ordf.)
Kjell Wimmerstedt (Sekr.)
Tommy Persson
Tony Holmberg
Fredrik Wärmsjö
Pälle (Pär-Anders) Nilsson
Åke Olsson

3

Som styrelsesuppleanter valdes
Arne berg
Johan Lind

Revisor
1

9.

Kassör
1

10.

11.

Till revisor fram till slutet av den första ordinarie föreningsstämman valdes
Karin Wärmsjö

Posten som kassör är fortfarande vakant, Yvonne Larsson föreslogs och
Tommy Larsson skall ställa den frågan till henne.

Aktuella frågor
1

Åke Olsson föreslog att Stefan Selén/Telia kommer och medverkar vid en
träff för att värva medlemmar. Mötet ansåg detta vara ett bra förslag och vi
skall arbeta för att få till en sådan träff. Kostnader för detta skall utredas
och beslut tas när vi får till någon slags ekonomi i föreningen.

2

Arbetsgrupper diskuterades och det var en gemenasm uppfattning att vi
skall få till sådana så att arbetet sprids ut mellan medlemmarna. Tsv så
utgör styrelsen arbetsgrupp. Varje styrelseledamot skall försöka få med 2-3
personer som kan tänkas vara med i en arbetsgrupp.

3

Tommy Persson mailar ut den justerade listan med fastighetsägare som vi
skall kontakta som tilltänkta medlemmar.

Övriga frågor
1

-
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12.

Nästa möte

1.1

Nästa möte kommer att hållas söndagen den 7/4 kl 18.00 i Oleby skola
(daghemmet/fritids). Tony H & Tommy P lovade att bistå med
kaffetermosar.

Vid protokollet

Ordförande

Kjell Wimmerstedt

Per-Anders Nilsson

Protokolljustering:

Tony Holmberg

E:\Eget\Oleby_NET\Protokoll\2013\Startmöte_130324.doc

Fredrik Wärmsjö

