
Protokoll för vid styrelsemöte i Brednets ekonomiska förening.

Mötet hölls hos Göran Kristensson, Guddeby 210 den 12 juli 2006.

Närvarande: Lennart Höyer, Kurt Dorninger, Torbjörn Haraldsson, Liselott Andersson, 
Kennet Edvardsson och undertecknad.

§ 1 Öppnande
Lennart öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Föreningsavgifter och indrivning
Huvudorsaken till mötet var att finna en lösning på den tunga arbetsbörda som ligger på 
Liselotts axlar, framför allt med indrivning av föreningsavgifter och - i förekommande fall - 
amorteringar på lån. Hon upplever en stor otillfredsställelse med dagens situation. Många 
medlemmar släpar trots påstötningar.
Efter en grundlig diskussion, konstaterades att information per e-post om belopp och 
förfallodag inte är tillräckligt. Vidare bör föreningen sträva efter att medlemmar betalar hela 
föreningsavgiften vid ett tillfälle.

Ett alternativ är att låta Bergins Redovisningsbyrå, som redan nu sköter bokslut och 
löpande redovisning, också ta över indrivning. Uppskattningsvis skulle detta kosta 20 000 
kronor. Å andra sidan skulle arbetet med bokslut bli smidigare varför detta skulle troligen 
sjunka från 8 000.- till 4 000.-

En översiktlig bedömning av totalkostnaderna för Föreningen visade att om detta alternativ 
valdes skulle vi i bästa fall gå jämt upp. Enligt tidigare beslut är avsikten att Föreningen ska 
bygga upp ett litet kapital, hela föreningsavgiften skall alltså inte gå till ett års kostnader.

Med denna bakgrund beslutades att:
Bergins anlitas som hittills med löpande redovisning (underlag får Bergins från Banken)
Vi ska skicka ut fakturor avseende föreningsavgift och amortering, vid två tillfällen:
- Slutet av december för kommande år avseende hela föreningsavgiften (600 kronor) och, 
om så är fallet, ett halvt års amortering (700 kronor)
- Vid midsommartid för det andra halvårets amortering (också 700 kronor)
Liselott skall nu utfärda sådana fakturor avseende resten av 2006 att skickas till de som 
släpar och de som inte betalt för helår redan.
Liselott skall inte sköta påstötningar utan dessa skall respektive områdesansvariga ta hand 
om. 
Göran skriver ett förslag till information till medlemmarna om varför vi gör så här, och 
skickar till Liselott, som kan använda den som bilaga vid fakturautskick.

Områdesansvariga är:
Torbjörn Haraldsson, Guddeby



Rolf Nilsson, Bredsten Öst
Lennart Höyer, Bredsten Väst
Kurt Dorninger, Bollestad



§3 Kylning av noder
Vid mätningar har konstaterats att omgivningstemperaturen är över den tillåtna i våra noder, 
med risk för störningar eller avbrott. 
Beslutades därför att köpa Packetfronts standardlösning för detta ändamål med en 
termostatreglerad fläkt. Total kostnad cirka 8 000.- vilket tas ur investeringsfonden.

§ 4 Hemsidan
Konstaterades att det är förvirrande med att vår hemsida heter Bredsten.se medan 
föreningen heter Brednet. Orsaken till detta är att föreningens hemsida är en del av Rolfs. 
Beslutades att:
Lennart snarast registrerar vår domän  HYPERLINK "http://www.brednet.se" 
www.brednet.se och att vi låter denna peka på  HYPERLINK "http://www.bredsten.se" 
www.bredsten.se. 
Föreningens hemsida kopplas till Bikreg och att Lennart håller i hemsidan tills vidare.

§ 5 Näta möte
Nästa möte hålls tisdagen den 17 oktober klockan 19.00 hos Lennart.

§ 6 Avslutning
Lennart avslutade mötet och tackade alla för deras deltagande.

Vid protokollet

Göran Kristensson
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