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Material for Decision on Printer Contract Update

Förslag
att uppdatera vårt skrivarkontrakt

Motivering
Vi har fått ett erbjudande att uppdatera vårt avtal med Nordlo som gäller kopiatorn. Vårt
nuvarande avtal går dock ut först om 12 månader så detta träder i kraft för nästa styrelse. Vi
förbinder oss på 5 år men vår kostnad går ned med typ en fjärdedel per månad.

Alternativet till att skriva ett nytt avtal är att är att hitta en ny plan för en skrivare och på så sätt
byta ut vår gamla. De undersökte dock detta under förra årets styrelse och kom fram till att det
billigaste var att förnya avtalet. Den skrivare vi har nu är lite krånglig men det verkar vara möjligt
att få service till den nuvarande skrivaren om vi har något konkret som vi tycker är dåligt med
den.
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Proposal
to update our printer contract

Motivation
We have got an offer of updating our deal with Nordlo concerning our combined copier/printer.
Our present contract expires not before the end of the year, why this will be in force first during
the next operational year. We would bind ourselves for five years, while reducing our monthly
costs with a quarter.

The alternative to signing a new deal is to find a new printer plan, consequently substituting the
one that we have now. However the last board looked into this and concluded that our cheapest
option was to renew the contract. The printer which we have now is a bit tricky, but it seems to
be possible to get service when we have something we need fixed.

Rapporteur
Felix Hasselblad, Treasurer
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