Styrelsemöte

- Bredband i Odensåker

ek.för

plots: 20,| 3-l 2-09 , Logörden, Odensåker
Nörvclronde: Mikoel Bender Wilsson, Lindo Honson, Anders Eklund,
Dqtum &

Fredrik Beckmon, Bengt Wirfelt, Julius Mikszoth,
Korl-Simon Ohlson (vio telefon), Jonos Lind (Fostbit)

t.

Klort

Ansvor

Mötespunkter

Mötets öppnonde.
Mötet öppnodes och kvöllens göst, Jonos Lind, völkomnodes.

2. Vol ov iusterore.
Till iusterore utsögs, iömte Ordföronden, sekreteroren.

3. Godkönnonde ov föregående mötesprotokoll
lngo iusteringor ov föregöende protokoll, godköndes.

4. Bordlogdo örenden.
o. Stogdekontroll mh<r Coomponion.
Ändringor giordes under falionde porogrofer:
$6

- sisto stycket.

$.|8-Röstrött.
S

I9

-

Kollelse och ondro meddelonden. Tillögg 2 meningor.

$20 - Vinstfördelning. Tillögg, nytt textstycke.
Stodgorno onses efter detto voro foststölldo.

b. Justering qy förstq mötesprotokoll.
Då iusterorno ei vor nörvoronde utsögs Sekreteroren till ott få det
undertecknot.
Senoste mötesprotokollet undertecknodes och bilogo bifogodes.

c.

Julius

M

Snorost

Klort

Medlemsregister (Anders)
Kompletteros ollteftersom.

d. PUl-regler (Korl'Simon)
Finns tillgöngligt i gemensomt Dropbox-utrymme.

e.

Hemsidon (tindo)
Crystone.se kon voro ett lömpligt olternotiv, till relotivt låg kostnod.

i.

Domönodress.
wivw.qdensqtetf

ii.

t

b-e

r'.re

Personbeskrivningor.
Moteriol för hemsidon finns tillgöngligt i vår Dropbox.
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Ansvor

unkter

iii.

Klort

Demo.
Återstår

iv.

I

(??)

Moil vid inlä99.
Kvorstör, oklort.

Y. Medlemsonsökon.
Tillögg om PUL$1 1, godkönnonde om dotologring skoll införos.
Förtydligonde om det ör en intresseonmölon eller medlemsonsökon
införs, olternotivt tos seporot blonkett from för intresseonmölon.
E

7/1

Julius

M

7/1

Till onsvorig för ott föro tid för gruppoktiviteterno utsågs Bengt Wirfelt.
Personligo oktiviteter onsvoror respektive person för ott Fyllo i somt sporo.

Bengt

W

Pögår

Moppor och dokument skopos ov Mikoel.

Mikoel

B

Fredrik

B

(Tips: www.rgss.se dör det finns exempel på ovtol, utskick etc.)

Anders

Nvtt försloo utorbetos till nösto möte.

f.

E

-postodress ( Fredrik)

I det förslog som undersöks ingår 3 st Exchongeodresser, vilket ör nog.

infoggglqruqkedjbcr$ vilken primört kommer gö till sekreteroren, och med
kooio till Korl-Simon.
Hur inkomno moil distribueros inom styrelsen, eller hur desso behondlos på
kommonde möten, återstår ott beslutos.

g. Bologsverket (Mikoel)
Mikoel meddelor Bologsverket nu nör stodgorno ör foststölldo.

h. Bonkgiro (Anders)
Sö snort bologet ör skopot kommer detto voro klort.
Dokumentlogring (Fredrik)
Ett Dropbox-utrymme ör skopot. Somtligo inbiudno men önnu ei onslutno.
Fri tillgång vio webben olternotivt opp (mobil) eller progromvoro (dotor).
Synkroniseros lokolt. Tiönsten odministreros och supporteros ov Fredrik.

5. Nyo örenden.
q. Korto (Mikoel)
:,|2500 införskoffod. Plost till korton onskoffos ov Julius.
Aktivitetslisto och proiektdogbok, Leqder (Mikoel)
Fostighetskorton,

b.

1

För ott erhållo medel krövs ott dogböcker fylls i.

Somtligo

G. Skopo moilgrupp från medlemsregister.
Avgörs beroende på vilko möiligheter som finns hos den leverontör vi völier
för webhotell etc. Undersöks vidore.
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d. Medlemsvörvning.

i. "Söliutbildning", Jonos Lind, Fqsrbit.
Medverkor görno vid informotionströffor el. dyl.
Tips: Skopo konto på ledningskollen. Om möiligt, völi drogning

i

mitten ov befintligo vögor till resp. fostighet.

Tips: Sött upp skyltor överollt, skopo ett intresse! (Obs,

Logo!)

Nögro förslqg på skyltor tos from ov Korl-Simon.

ii.

KorlSimon

7/1

Områden och qnsvqrigo.
Mikoel försöker ott, till nösto möte, to from en listo över fostigheter
/ ögore. Efter det sker uppdelning ov område. Dörrknockning
eventuellt porvis. Görs förslogsvis efter nytt utskick.

iii.

Informofionsmoteriol.
Till nösto möte skoll förslog pö fördigt "sölimoteriol" finnos.
Tips: Vor nogo med ott onvöndo Leoder's logotyp så ofto vi boro
kon. Se "lnstruktion proiektstöd" under mopPen Leoder' Lös igenom!

Fredrik

B

7/1

Somtligo

e. övrigcr frågor.

i.

Behov ov rörelsekopitol, exempelvis kontokredit?

Förslog presenteros nösto möte.

Anders

E

6. Nösfo möte.

a. TisdogT/1

2O14, klockon I 9.00

-

plots Logården

7. Mötets qvslutonde.

o.

Ordföronde förklorode mötet ovslutot.

Vid protokollet

Justeros

Mikoel Bender Wilsson
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