101net Käglinge Samfällighetsförening

NYHETSBREV 2 – JULI 2019
Hej alla medlemmar i 101net.
Det är nu dags för ett nytt nyhetsbrev.
FÖRENINGSSTÄMMAN 2019
Den 24 april hade vi årets föreningsstämma som avhölls i församlingshemmet i Oxie. Tyvärr är
deltagandet lågt med tanke på att vi är 513 medlemmar och att vi kunde notera att det fanns 14
röstberättigade medlemmar som deltog i stämman.
Förutom de sedvanliga punkterna på föreningsstämman tog vi upp hur det går med våra avtal
för tjänsteutbudet. Dessa löper ut nästa år men ska sägas upp ett år innan de löper ut. Det är
alltså dags att se om vi ska använda oss av Telenor och Ownit som nu eller vi ska teckna nya
avtal med andra aktörer.
På stämman beslutades det att styrelsen får i uppdrag att förhandla fram och ingå nya avtal
med tjänsteleverantörer.
Vi hade ledamöter i styrelsen som lämnade och nya valdes in. 1 styrelsepost är dock
fortfarande vakant.
Nya i styrelsen är Martin Mogman (ordinarie vald på 2 vår) och Per Ohlsson (suppleant vald för
ett år).
Omval gjordes av Lars Kristiansen (ordförande för 2 år), Jane Andersson, Jesper Hjaere (som
båda omvaldes som ordinarie ledamöter för 2 år). Omval gjordes också av suppleanterna Lars
Björk och Daniel Johnsson
Som revisorer valdes Johan Pettersson (ordinarie för 2 år) och ett nyval av Lennart Nilsson
(suppleanten för ett år)
Som valberedning valdes Mikael Lideflo på 2 år och Inger Almen som suppleant på 1 år.
Vi hälsar alla nya välkomna och ser fram emot ett nytt spännande verksamhetsår tillsammans.
På vår hemsida hittar du en fullständig förteckning över hela den nya styrelsen och övriga
förtroendevalda. På hemsidan hittar du också protokollet från föreningsstämman.
DITT INTERNET OCH TV UTBUD
På föreningsstämman informerade styrelsen om att man har begärt in offerter ifrån ett flertal
tjänsteleverantörer. Dessa offerter håller avtalsgruppen just nu på med att gå igenom. Arbetet
med de inkomna offerterna kommer att fortsätta under sommaren och hösten. Så snart det är
möjligt att ge mer information om vilka avtal vi väljer att ingå kommer ni medlemmar att
informeras. Vårt mål är naturligtvis att vi medlemmar ska få så bra utbud som möjligt till lägsta
möjliga kostnad.
En av de frågor som vi också tittar på under tiden är om det ska ske ett utbyte av
tjänstefördelaren till en nyare modell.

101net Käglinge Samfällighetsförening
Käglinge Kvarnväg 5
238 43 Oxie

Organisationsnummer: 717915–5887
Hemsida: www.101net.se
e-post: info@101net.se / ekonomi@101net.se

BETALNING AV MEDLEMSAVGIFTEN
På föreningsstämman 2017 beslöt medlemmarna att de som väljer att inte betala via autogiro
ska betala 100 kr extra per fakturatillfälle. Det är ganska många som valt att betala via autogiro
(ca 440 medlemmar). Antalet går lite upp och ner beroende på att fastigheterna säljs och får
nya ägare. Om betalning görs via autogiro skickas fakturan ut av kassören och betalningen
direkt till föreningens konto utan mellanhand. Om betalningen i stället görs ”manuellt” skickas
fakturan i stället ut av Fortnox och det är också de som får betalningen som de i sin tur
levererar till oss. Fortnox tar betalt för de tjänster de utför som att skicka ut fakturan och ta in
betalningen för dessa. Det i sin tur innebär en extra kostnad för oss alla i föreningen. Så du
som ännu inte anmält dig för betalning via autogiro varför inte anmäla dig nu och samtidigt
sparar du själv 400 kronor per år.
För att vi ska kunna få in det i ekonomiprogrammet från bankgirot behöver du anmäla dig ca 14
dagar innan fakturan ska skickas ut. Nästa faktura kommer att skickas ut i slutet av augusti.
Enklast anmäler du dig för betalning vi autogiro via din internetbank. På vår hemsida hittar du
en enkel instruktion och du kan också se vilka datum som avgiften ska vara betald till
föreningen.
Vi i styrelsen vill passa på att önska alla er medlemmar en fortsatt trevlig sommar!

Med vänlig hälsning
Styrelsen
101net Käglinge Samfällighetsförening

Har du ny e-postadress ?
eller har du sålt din fastighet !
Glöm inte att anmäla detta.
Formulär för att meddela oss
hittar du på vår hemsida
101net.se/ägarbyte
Eller skicka ett meddelande till
ekonomi@101net.se

