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Årsstämman
Så har vi lagt verksamhetsåret 2012 bakom oss. Vid Årsstämman lördagen den
11 maj var 67 personer närvarande, varav 54 medlemmar.
Mötesordförande var Mats Holst som på ett smidigt sätt ledde förhandlingarna,
där beslut om fastställande av stadgar var en extra punkt på dagordningen.
Birgitta Trulsén som avböjt omval avtackades, i övrigt omvaldes hela styrelsen
med Eivind Söderlund som ordförande. Protokollet kommer efter justering att
läggas ut på hemsidan.
I anslutning till årsstämman informerade Bosse Nilsson, Erik Ekholm och
Mats Trulsén om den grävstart som kommer att inledas den 3 juni och svarade
på frågor kring detta.

Områdesansvariga
De kommer nu att ha en viktig roll för att framdeles hålla i den personliga
kontakten med oss fastighetsägare och vad som gäller inför grävningen på era
fastigheter . Ta kontakt med din OA vid frågor som rör grävningen på din tomt
och andra funderingar som du har efter hand.
Styrelsen kommer även att lämna information, efterhand via mail och på hemsidan. Den som saknar mail funktion kontaktas personligen.

Slutbetalning
Vad som står närmast, är inbetalningen av den slutliga anslutningsavgiften, som
skall betalas senast den 31 maj. Föreligger någon fråga eller problem med detta,
kontakta kassören Anna Lickander.

Val av operatör
Styrelsen har ännu inte tagit beslut i frågan om val av operatör. Fler operatörer
önskar etablera sig på Gotland, så av den anledningen har inga beslut ännu
tagits. Med erfarenhet från andra föreningar så finner vi det av vikt, att nogsamt
utvärdera alternativen.
Styrelsen finner det angeläget att finna lösningar på de önskemål ni medlemmar
ställt och ställer. Inte minst den stora gruppen fritidsboende, vars behov och
önskemål i många fall skiljer sig mot oss fast boende . Ett annat viktigt skäl är
givetvis på så vis få med fler medlemmar till vår förening.
En av anledningarna att ni fritidsboende inte anslutit er är, att Telias i dagsläget inte erbjuder alternativ och intressanta former för abonnemang som passar
er vid korttidsvistelse i er fastighet.
Med andra operatörer kan detta komma att ändras, varför ni bör vara vaksamma
och inte missa att få med ett vilande avtal med fiberföreningen. Om föreningen
erbjuds ett öppet nät, kommer det med all sannolikhet med tiden att erbjudas
utbud från flera tjänsteleverantörer som kan erbjuda lösningar för var och ens
behov och önskemål.
Styrelsen tips
Med ett medlemskap med en vilande anslutning till fibernätet har du som
fritidsboende möjlighet att dra in fibern i huset, den dag möjligheten, behovet
och intresset finns.
Alternativet finns alltid, att gräva i efterhand till en högre och faktisk kostnad.
Styrelsen

