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Datum och tid
Plats

2013-04-07
Oleby Skola

Kl 18.00

Deltagare

Kjell Wimmerstedt (KWt)
Tony Holmberg (THg)
Fredrik Wärmsjö (FWö)
Åke Olsson (ÅOn)
Tommy Persson (TPn)
Pälle Nilsson (PNn)
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
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.

Mötets ordförande
1

3.

Föregående möte hölls 2013-03-24.

Justering av protokoll
1

6.

Mötets sekreterare är Kjell Wimmerstedt

Föregående möte
1

5.

Mötets ordförande är Per-Anders Nilsson

Mötets sekreterare
1

4.

Mötet öppnades av Per-Anders Nilsson

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
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.
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Ansvarig/Klart

7.

2

Föreningen har ännu inte registrerats hos bolagsverket. Då en kostnad om
1.100:- skall inbetalas för registreringen krävs och dessa inte finns ännu så
har styrelsen gemensamt beslutat att årsavgift för styrelsemedlemmar i
nuläget betalas till Sekreterarens privatgiro. 200:-/styrelsemedlem inbetalas
till pg 439 88 22-9 (Kjell Wimmerstedt) som använder delar av dessa medel
till avgiften. Återstående överlämnas till kassör när en sådan utsetts.

3

Föreningen behöver ett bankonto snarast möjligt för att få till en ekonomi.
Bankkonto söks så snart som föreningen är registrerad.

Styrelse
1

8.

Interimsstyrelse enligt förra mötet

Revisor
1

9.

Revisor fram till slutet av den första ordinarie föreningsstämman är Karin
Wärmsjö.

Kassör
1

10.

11.

Aktuella frågor
1

Åke Olsson har kontaktat Stefan Sillén/ELTEL Networks som kan komma
och medverka vid en träff för att värva medlemmar.

2

Möte för medlemsvärvning är planerat till den 28/4, kl 16.00, Tommy kollar
bokning av Oleby Folkets Hus.

3

Torsby Kommun håller på att bilda en fibergrupp för samordning. Tommy
Persson & Per-Anders Nilsson föreslås som kontaktmän med kommunen

4

Förslag på upptagningsområde tas fram av Tommy Persson så det kan
redovisas inför mötet den 28/4. Kartunderlag behövs och Tommy kollar
med Lantmäteriet hur man kan få fram detta.

5

Förslag på medlemskort tas fram till nästa möte

Övriga frågor
1

12.

Posten som kassör är fortfarande vakant, Tony Holmberg skall fråga Per
Olsson och Tommy frågar sin Claudia.

-

Nästa möte

1.1

Nästa möte kommer att hållas söndagen den 14/4 kl 18.00 i Oleby skola
(daghemmet/fritids).
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Vid protokollet

Ordförande

Kjell Wimmerstedt

Per-Anders Nilsson

Protokolljustering:

Tony Holmberg
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Fredrik Wärmsjö
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