Förvaltningsberättelse för år 2020
Corona-19 pandemin slog till våren 2020 restriktioner, som infördes av Folkhälsomyndigheten och regeringen, gjorde det omöjligt för föreningen att hålla
årsmöte.
Då ingen styrelse har kunnat väljas, har den tidigare styrelsen suttit kvar som
interimsstyrelse.

Ordförande : Mats Larsson
V.ordf
: Kenneth Berg
Kassör
: Mikael Pettersson
Sekreterare : Joakim Jacobsson
Övriga styrelsemedlemmar: Marie Nilsson, Sven-Åke Kristensson,
Björn Blomberg (suppleant), Anna Lund (suppleant)

Möten
Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 1 styrelsemöte, pga. Corona-19.
Kontakt med styrelsen har hållits via mail.
Samt 1 möte med IP-Only/Optotech, övriga kontakter med IP-Only genom mail
och telefon.

Händelser
Optotech har under året grävt merparten av vårt område, flertalet har fått fiber
inkopplat till sin fastighet.
Det har dock förekommit ett antal klagomål på återställandet främst av vägar, de
klagomål som kommit till vår kännedom har vidarebefordrats till IP-Only´s
byggansvarige, Håkan Wintliden, som har tagit tag i dessa. Det är inte hans
ansvar att återställa, utan Optotech, men Håkan har framfört klagomålen och
sett till att de åtgärdats.
I augusti skickade Mats ett mail till samtliga områdesansvariga med fråga om de
kände till några problem, svaren sammanställdes till ett tio sidigt kompendium,
som lämnades över vid ett möte med IP-Only´s byggledare, samt hans chef. Vid
en ny fråga till våra områdesansvariga vid verksamhetsårets slut kom ett par
negativa svar, dessa mailades till Håkan.

Framtid
Om restriktionerna möjliggör planeras årsmötet att hållas i september 2021, då
presenteras årsberättelser för 2019 och 2020 (dessa finns på vår hemsida),
begära ansvarsfrihet för styrelsen för dessa år, samt välja ny styrelse.
Om det inte går, planeras årsmötet till april 2022, då dessutom fråga om
föreningens avvecklande kommer att finnas med.

Ekonomi
Då vi inte har tagit in någon ny medlem under året finns bara utgiftsposter, dessa
har varit små, så föreningens ekonomi är fortsatt god.

Osby 2021-04-06

Mats Larsson

Kenneth Berg

Mikael Pettersson

Joakim Jacobsson

Marie Nilsson

Sven-Åke Kristensson

