
 

 

Protokoll, VÄN, Styrelsemöte 20120412 hos Jeppe på Rammelåsen. 
 
Närvarande: Fredrik W Lindvall (ordförande), Margaretha Runvik Wickberg, Monica Magnusson, Georg 
Wickberg, Jesper (Jeppe) Blomgren, samt suppleanten Bo Larsson och kassör Ingegerd Nilsson. 
 
 
1. Mötet öppnas 
 
2. Jeppe valdes till sekreterare 
 
3. Dagordningen godkänns 
 
4. Margaretha är vald till justerare 
 
5. Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 
 
6. Vi bokar en tid för att åka och hälsa på hos Rejlers. Ny kontaktperson på Rejlers, 

Tomas Ståhl. 
 
7. Fredriks kontakt med kommunen. Folkesgården ska som egen förening bygga sitt eget 

nät och koppla mot kommunens stamnät. De får inte som förening koppla på vår 
förenings nät. Vi får inget eget utrymme att jobba med markavtalen utan måste följa 
kommuns avtal. 

 
8. Bankkonto. Ingegerd har haft träff med bl a Swedbank och fattade tycke för dem. Beslut 

har tagits att vi väljer Fryksdalens Sparbank. 
 
Bolagsverkets regbevis och en av firmatecknarna behöver skriva på. 
 
Fredrik och Ingegerd går till banken. Föreslagen dag måndag 19:e. 
 
Vi behöver ha IBAN och SWIFT 
 
Som vi ser det i dagsläget så behöver vi inte bokföra moms då vi utgår från att vi inte 
kommer få igen momsen alls. Vi kommer inte söka momsreg i dagsläget. 
 

9. Vi vill få in skriftliga förfrågningar från Folkesgården om vilka som vill köpa från oss.  
Jeppe ber Brita att samla in fastigheter som är intresserade av att köpa av vår förening. 
På denna blankett ska vi ha samtligas underskrifter, fastighetsbeteckning och adress. 
Lappen/blanketterna lämnas till Fredrik. 
I samband med att vi kontaktar Brita så ber vi om deras eget förslag i Folkesgården på 
hur de vill dra rör etc. 
 

10.  Övriga frågor: Vi diskuterar anslutningsavtal/kontrakt. 
Fredrik kollar med kommunen hur det ser ut huruvida vi ska betala vår andel i detta som 
insats eller om det är ett köp. 

 
 
Vid protokollet      Justeringskvinna 
 
Jeppe Blomgren    Margaretha Runvik 
 
 


