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Förra protokollet blev godkänt och lagt till handlingarna.
Ekonomin: Föreningen har en skuld per den 2018-12-31 p g a att
avräkningen från Länsstyrelsen fortfarande inte har genomförts.
Föreningens lån har därför förlängts med motsvarande summa.
Styrelsen har beslutat om oförändrade nätavgifter, 1000 kr/år. Inte heller
medlemsavgiften ändras, utan stannar på 100 kr/år.
Uppdatering i projektet: Senaste tiden har det varit mest
fokus på gruppavtalen med MiniTel. Nästan hälften av
medlemmarna är nu anslutna till gruppavtalet och flera är på
väg in när deras nuvarande abonnemang tillåter.
Vill man ha särskilt intervall på betalning, ex årsvis eller halvårsvis, så
meddelar man detta med t ex ett mail till kassören. Det underlättar
föreningens administration samt ger det bättre soliditet när det gäller
gruppavtalen.
Studiecirkel: En person har anmält sig som villig att hjälpa till på en
eventuell studiecirkel. Intresseanmälan, både för deltagare och
instruktörer, kommer att finnas på årsmötet där det även finns chans att
komplettera med idéer och önskemål.
Fastställande av begreppet andel: Vid överlåtelse av fastigheter är det
av yttersta vikt att både andelen och medlemskapet i Silpinge Fiber ek för
skrivs över på ny(a) ägare. Detta eftersom andelen är kopplad till
fastighetsägandet. Att vara andelsägare i föreningen förutsätter alltså att
man äger fastigheten den tillhör. Kvarstår den tidigare ägaren som
andelsägare uppstår en oklar situation vid exempelvis en

andelsutbetalning. När projektet är slutberäknat av Länsstyrelsen och den
exakta avgiften för fiberanslutningen står fast, kommer alla de, som har
slutbetalt avgiften, att få ett andelsbevis – en typ av aktie.
F ö har det utarbetats en rutin där ägarbyten bevakas, vilket är viktigt.
De som säljer bör tänka på att meddela detta till kassören, bl a genom
Överlåtelseavtalet (laddas ner från hemsidan).
Årsmötet är planerat den 7 mars 2019, kl 18:30, i Gnistan.

