Tisselskog 2017-03-07

Månadsbrev Mars
Hej!
Sportlovet är nu slut och våren är i antågande, i alla fall enligt kalendern.

Vårt nät är nu helt klart och driftsatt med undantag av en medlem som inte är klar med
sin renovering av huset. Stort tack till alla inblandade som medverkat till att detta nu är
klart.

Betalningar:
Glädjande så är trenden något bättre och vid senaste förfallodagen var det ett mindre
antal släpande betalningar än senast vilket är positivt.
Vi har fått en del förslag/input per mail eller telefon direkt av er medlemmar på hur vi
skulle kunna förenkla betalningsförfarandet och utifrån det har vi beslutat att erbjuda
pappersfaktura till de som önskar. Om sådant intresse finns vänligen kontakta någon i
styrelsen så ordnar vi det. Vi ser även över möjligheter att kunna erbjuda autogiro och
E-faktura. Detta kommer att presenteras på stämman.
Årsstämma:
Stämman är ju som tidigare meddelat den 11:e Maj i Tisselskogs församlingshem.
En kallelse kommer att sändas ut under April månad men vi vill påminna om att
eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 28/3 för att vi skall hinna
behandla dem innan stämman.
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Byte av fibertjänster:
För de medlemmar som önskar att förändra sina val så erbjuder Telia att detta kan göras
2ggr per år utan kostnad. Styrelsen har då beslutat att detta kan ske 1:a Maj resp. 1:a
Nov. Då det måste göras en gemensam anmälan från föreningen så måste styrelsen ha en
skriftlig begäran 2 veckor innan ( 15:e Apr resp. 15:e Okt ) för att sammanställa
anmälan.
Följande val är möjliga:
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Det finns ingen möjlighet att byta från Öppen fiber / Kollektiv till Passiv.
Vid byte från Kollektiv till Öppen fiber så utgår fortsatt nätavgiften.
Medlemmarna är då själva ansvariga för att beställa/avbeställa tjänster för den öppna
fibern och det ligger utanför föreningens ansvar.

Då vi nu allt mer närmar oss en förvaltningsfas kommer månadsbreven att distribueras
mer sällan. Vi kommer då att döpa om det till ”Medlemsinformation” som stämmer
bättre överens med frekvensen.

Med vänlig hälsning
Styrelsen
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