Styrelsemöte

- Bredband i Odensåker ek.för

plats:
Närvarande:
Datum &

2014-05-12
Mikael Bender Wilsson, Fredrik Beckman, Bengt Wirfelt,
Karl-Simon Olsson. Julius Mikszath

Mötespunkter
1. Mötets öppnande.
Mötet förklarades öppnat av Mikael.

2.

Ansvar

Klart

Val av justerare.
Till justerare utsågs jämte Ordföranden och Sekreteraren Karl-Simon Olsson och
Bengt Wirfelt.

Godkännande av föregående mötesprotokoll
lnga justeringar av föregående protokoll, godkändes.

3.

4. Information.
a. Teknikträff

Sötåsen (Mikael)
Mikael och Bengt delgav relevant information från Teknikträffen.
Framförallt skillnaderna (för- och nackdelar) mellan passivt och aktivt nät
påtalades.

b.

Ekonomiträff Sötåsen (Anders, Mikael)
Momsredovisning var en av de viktigaste punkterna som berördes under
informationen, vad som är respektive inte är momspliktigt. Anders
kompletterar informationen under nästa styrelsemöte

c.

Projektrapportering.
Projektrapportering till Leader fick godkänt, har kompletterats med foto på
skyltarna.

Avslutade ärenden.

5.

a.

lnget att rapportera.

Bordlagda ärenden.

6.

a.
7.

Inga bordlagda ärenden hanterades.

Pågående ärenden.
a. Hemsidan (Linda)
Uppdatering sker i takt med att Linda erhåller material. Nytt är bland annat
"Frågor & Svar". Vissa frågor- och svarsinnehåll diskuterades och
kommer att revideras.

Bredbandsfiber i Odensåker. Ek.för.
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Mötespunkter

Ansvar
Gamla hemsidan (wordpress) ska släckas ned (innehåll tas bort och länka
till ny hemsida alternativ automatisk forwarding till nya hemsidan)
Där kostnaden för anslutning anges bör kompletteras med exempel från
färdiga föreningar samt ett förtydligande om att ju fler som ansluter sig
desto lägre blir kostnaden/ansluten fastighet.

b.

Mikael

Mikael

Offertförfrågan grovprojektering
Offertförfrågan har skickats enligt tidigare beslut. Per...

Mikael

c. Medlemsantagning
Utformningen av utskickets innehåll, framförallt avseende medlemskap i
förhållande till en och/eller flera fastigheter, diskuterades och fastställdes.

d.

Utskick av medlemsansökan
Utskick sker under vecka 20.

8.

Nya ärenden
a. lnga nya ärenden togs upp under mötet

9.

Ovriga frågor
Inga övriga frågor diskuterades under mötet.

Mikael

10. Nästa möte
2615 klockan 19 00
'11.

i Logården

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Julius Mikszath
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Bengt Wirfelt
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