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Mötet öppnas av ordföranden.
Dagens protokolljusterare är Ulf Nilsson
Dagordning godkännes.
Föregående protokoll gås igenom och godkännes.
Kassör Marie rapporterar att idag finns det 248 515 kr på kontot.
Medlemssituationen. Hittills har 170 medlemmar skrivit avtal. Tjänsteavtalen börjar
komma in, 36 stycken inkomna. Majoriteten har valt alternativ 1 men även alternativ
2 är populärt. Alla i styrelsen uppmanas att kolla igenom de blanketter man får in för
att se om ansökan är komplett. Adress, e-post osv.
7. Hemsidan. Besöken på hemsidan har ökat efter vårt medlemsmöte den 9 nov. Mot ca
35 besök/dag innan är det nu ca 60.
8. Utbyggnationen. Nu börjar grävningen på Galeasvägen. Det finns farhågor om
mycket sten som kan försvåra. Ev kan fiberblåsningen starta i december. Ett nodhus
ska sättas upp söder om bandyplan. Nodhuset finns ”hemma” men marken måste
förberedas.
9. Medlemsmötet den 9 nov i Folkets Hus samlade över 100 medlemmar. Ca 101 boxar
lämnades ut. Styrelsen är nöjd angående kvällen. Under mötet kom inte så många
frågor som vi trott men veckan efter har en del frågor angående teknik, abonnemang
och tv utbudet kommit.
10. Vad innebär det att ta hjälp av PF:s Entertainment till en kostnad av 800 kr? För den
summan får man hålet borrat in i huset, boxen uppsatt och mediaboxen inkopplad.
11. Övriga frågor. Vad gör man om slangen vid huset är för kort? Kontakta Erik
Söderström för så att slangen blir skarvad.

Det finns olika mediaboxar. Vilken modell får vi? I det kollektive nätet med triple-play
eller TV och Internat är det Inteno EG300. I det öppna nätet är det Inteno XG6846.
12. Sista styrelsemötet innan jul är onsdag den 14 dec kl 17 30 på Allmänna väg 20.
13. Mötet avslutas
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