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Styrelsemöte

Bredband i Odensåker ek.för

Dotum & plots:
Nörvqrqnde:

20,| 3-l

'l-1

8, Logården, Odensåker

Mikoel Bender Wilsson, Lindo Honson, Anders Eklund,
Fredrik Beckmon, Bengt Wirfelt, Julius Mikszoth

Frånvqrqnde:

Korl-Simon Ohlsson

Mötespunkter

@

Nörvorqnde.

o. Se ovon.
b. Till iusterore utsögs,

iömte Ordföronden, Fredrik Beckmon.

Godkönnqnde ov föregående möfesprotokoll
Inget föregående protokoll finns för godkönnonde.

Bordlogdq ärenden.
Ingo bordlogdo örenden finns.

5. Nyo ärenden.
q. Konsfituero styrelse
Styrelsen konstituerode sig siölv enligt fölionde:

Vice ordföronde
Sekreterore
Kossör

-

Ledomot

-

-

Korl-Simon Ohlsson

Julius Mikszoth

Anders Eklund

I-

Ledomot 3 Ledomot 2

Lindo Honsson (Webmoster)
Bengt Wirfelt

Fredrik Beckmon

b. Fostställonde qv stodgor.
i. Sfodgeöndringor
öndring hor kommit in frön Kerstin Andersson (Mots
Ambertsson). Styrelsen hor svorot på detto förslog och ovslogit det.
(bil. r)
Ett förslog om

ii.

Stodgorno iusteros och bifogos mec protokollet (bil.2)

Foststöllonde ov föreningsnomn.

i.

"Bredbondsfiber i Odensöker, ekonomisk förening"

d. Justering qv protokollet från stömmon.

i.

Bordlöggs till nösto möte.

e. Medlemsonsvorig.

:.

Kossören utsågs till ott voro medlemsonsvorig.

Bredbandsfiber i Odensåker, Ek.för.
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!!ötespunkter

f.

g.

Typ ov register.

i. Uvidgning ov befintligt Excel-ork.
ii. PUL - vod göller?
iii. Nomn, odress, telefonnummer hem&mobil, epost somt fost.bet.

KorlSimon

Föreningens hemsidq

i.

Bestöllo ny domönodress"

g uaau.sdeniskedbet.trys tdprels-qq n oc h som ny f öres
www.ooensokerfi ber.se (fi nns tillgönglig)
I

:i.
iii.
iv.

do

Ös

Skopo flikor: Hem, Styrelse, Stodgor, Protokoll, Intresseonmölon,

Medlemmor, Lönkor.
Under "Hem" skrivs olltid oktuello höndelser"
Under "styrelse" skoll en kort presentotion med foto ov vorle
styrelsemedlem

y.
vi.

I

fi n nos.

Under "stodgor" skoll stodgorno finnos.
Under "Protokoll" skoll ollo styrelse och stömmoprotokoll
publiceros.

vii.
viii.
ix.

Under "lntresseonmölon" skoll en blonkett för medlemsonsökon och
fiberintresse finnos (to hönsyn till PUL).
Under "Medlemmor" skoll ett medlemsregister med begrönsot
innehåll finnos (medlem möste ge tillötelse för publicering)

Under "Lönkor" skoll ett ontol intressonto lönkor finnos.
Lindo tor from ett förslog pö utseende och innehöll.
Vidore kontrolleros om det finns möilighet ott fö ett moil som

Lindo H

meddelor ott inlögg giorts pÖ hemsidqn.

h.

Föreningens e-posfodress.

i.

i.

ldog br€dbs!4fibedeelelsoker@gmoil.conn
Förslog till ny kortore odress? Ex. odensokerfiber@gmoil.cgil
. Skoll Gmoil eller onnon leverontör onvöndos?
Alternotiv som kon tönkos ingå i leverontören ov webhotell
kontrolleros qv Lindo och Fredrik.

LH/FB

Föreningens posfodress.

:.

Sekreterorens odress göller som föreningens officiello postodress:

Bredbondsfiber i Odensöker, Ek.för.

c/o

Julius Mikszoth

Korlsholme

l,

Odensöker

541 96 Vörino

Bredbandsfiber i Odensåker, Ek.för.
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Bologsverket/Registrering qv företogsnomnet.

i.

i.

Fölionde hondlingor behövs:

.
.
.
.
.
.

Nomnförslog

Klort

Verksomhetsbeskrivning

Klort

Vilkq som ör ledomöter och suppleonter

Klort

Kontoktuppgifter (Sekreterorens odress)

Klort

Föreningens stodgor
Protokoll från föreningsstömmo

5ll

I

k" Bonk- eller postgirokonto?

i.

Föreningen kommer endost ott ho ett bonkgiro. Anders ordnqr

MBW

detto. Tidoholms Sporbonk kommer ott onvöndos.

.

Hondlingor som behövs:
Registreringsbevis frön Bologsverket

l.

Dokumentlogring.

i.

ldog onvönds Google Drive (molntiönst som gör ott ollo med
lösenord kommer åt somtligo dokument)
Fredrik utreder mest lömpligt olternotiv.

Fredrik

B

Anders

E

e/12

Fredrik

B

e/12

m. Medlemsonsökqn.

i.

Anders utformor en medlemsonsökon till nösto möte.

6. Nösto möte.
o. Möten bestömdes till iömno veckor vilket ger nösto möte den 9 december,
klockon I 9.00, Logården

b.

Fredrik biuder in Jonos Lind frön Fostbit för ott under c:o

I

timme informero

styrelsen.

7. Mötets qvslufonde.
Vid protokollet

Justeros

//\
/t{l t
t Ll')*t.'
vu/

Mikoel Bender Wilsson

Bredbandsfiber i Odensåker, Ek.för.
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