Styrelsemöte

-

Bredband i Odensåker ek.för

plats:
Närvarande:
Datum &

2015-01-12
Mikael Bender Wilsson, Linda Gustafsson, Anders Eklund
Bengt Wirfelt + Områdesombud
Ansvar

Mötespunkter

Klart

Mötets öppnande.

1.

2.

Mötet förklarades öppnat av Mikael.
Val av justerare.
Till justerare utsågs jämte Ordföranden och Sekreteraren Linda Gustafsson och
Bengt Wirfelt.

Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll lästes upp av Sekreteraren.
Inga justeringar av foregående protokoll, godkändes.
4. lnformation.
3.

Inga ärenden

Avslutade ärenden.

5.

Inga avslutade ärenden.

Bordlagda ärenden.
a. Omfördelning av styrelseposter

6.

7.

Diskussioner pågår.
Pågående ärenden.
a. Medlemsvärvningen (alla)
Julius har rapporterat4 nya medlemmar.

b.

Medlemsstatus(Julius)
94 anmälda, 90 betalat

c.
d.

e.

f.
g.

8.

Hemsidan (Linda)
Inget nytt.
Ansökan om projektstöd (Mikael)
Inget nytt.
Nytt VA-nät
Vi lägger med vår kanalisation isamband med att kommunen gräver nytt
VA-nät i Tidavad. Pehr förser entreprenaden med materiel för föreningens
räkning. Vår kostnad för slang och brunn uppskattas till 20-22ksek.
lnfomöten iTidavad och Rör
Vi har idag 11st anmälda till Tidavad. Fastbit AB kommer att närvara för
att berätta om sitt erbjudande. Linda sammanställer vilka som anmält sig
och mailar ut detta så vi kan kontakta personer som inte anmält sig.
Personliga medlemsskyltar
Tibro reklamatelje har lämnat en offert på 7krlst för enkelsidigt tryck. Vi
beslutade att Bengt beställer 150st från Tibro Reklamatelje. Mikael köper
virke till stolpe.

Nya ärenden

Bredbandsfiber i Odensåker, Ek.för.
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a.

Informationsmateriel för fiberargument
Simon redovisade materialet och tog emot synpunkter. Materialet kommer
vi att använda vid informationsträffarna iTidavad och Rör.
b. Priser för anslutningar

Mikael B redovisade några kostnadsexempel över hur andra föreningar
hanterat anslutningsavgift tillflera fastigheter. Styrelsen får arbeta vidare
med frågan för att ta fram ett beslutsunderlag.
c. Budgetför 2015
Anders tar fram ett bokslutsmaterial och årsredovisning för 2014.

d. Medfemsavgift tör 2015.
Mikael skickar ut inbetalningsavi genom postens e-brevstjänst.

9.

övriga frågor
a. Möjlighet för föreningen aft erbjuda en avbetalning
Anders E har diskuterat detta med Tidavads sparbank och ser möjligheter
att kunna erbjuda detta via denna bank.
b.

10.

Mötets avslutande
Nästa möte bestämdes till den 2-februari kl.1 9.15 i Logården.

Justeras

Vid protokollet
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Linda Gudtafsson

Bredbandsfiber i Odensåker, Ek.för.
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