Sammanfattning Protokoll 16-05-03
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Org.nr: 769629-3674

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna
Ekonomin i föreningen:
Det gångna räkenskapsåret är reviderat av båda våra revisorer.
Årets resultat blir en förlust på 4.600 SEK p.g.a. bl.a. arvode till kassör, försäkring,
bankavgifter mm.
Tre medlemmar har ännu ej betalt för april månad (enl. avbetalningsplan). Styrelsen
hoppas att detta justeras till sista maj, annars tar styrelsen beslut om att utesluta
medlemmar som ligger i skuld.
Styrelsen har tagit del av alla direktiv som länsstyrelsen har för bidragsutbetalning.
Det är mycket som ska redovisas under och efter projektets arbete.
Följer inte föreningen länsstyrelsens direktiv blir det avdrag i projektbidraget.
Det finns en möjlighet att få ut ett förskott på en miljon, detta kommer föreningen att
ansöka om för att ha pengar i kassan när allt arbete kommer igång.
Redogörelse för moms i Silpinge Fiber ek. för.:
Grunden i föreningen är att driva näringsverksamhet och att fakturera moms –
själva villkoren för godkännandet. Däremot ska Föreningen dock ej vara
vinstdrivande. Överstående vinst kommer efter beslut betalas tillbaka till
medlemmarna.
Styrelsen 2016/2017:
Alla i styrelsen har sagt sig vilja fortsätta sina uppdrag även nästa år.
Inför årsmötet:
Magnus Andreasson ifrån EON bjuds in för att prata om samförläggningen som
gjorts och även kommande projekt.
Jurister för föreningen:
Styrelsen anser att inga jurister behöver granska själva BESLUTET. Det är först vid
ev. tvister om BESLUTET har följts som föreningen kommer att ta in jurister.
Status markupplåtelseavtal:
Styrelsen jobbar vidare med att få alla avtalen signerade.

Status avtal med miljöteknik:
Ingen förändring sedan tidigare.
Upphandlingsrapport:
Förfrågningsunderlaget för anbuden är klart och ligger sedan en vecka tillbaka ute
på kommersannons. Nio potentialer har öppnat och läst underlaget. Enl.
projektledaren har inga frågor uppstått, vilket tyder på ett bra underlag. Sista
anbudsdag är 31 maj.
Gatubelysningen:
Inga förändringa sedan sist, frågan drivs vidare.
Hemsidan:
De ansvariga jobbar vidare med strukturen och utseendet på hemsidan.
Övriga frågor:
Inga övriga frågor.
Närmaste mötet är årsmötet.
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