Styrelsemöte

- Bredband i Odensåker ek.för

plats: 2015-03-02
Närvarande: Mikael Bender Wilsson, Julius Mikszath, Karl-Simon
Datum &

Ohlsson,

Linda Gustafsson + Områdesombud
Ansvar

l\4ötespunkter
1.

Mötets öppnande.
tMötet förklarades öppnat av lVlikael.

2.

Val av justerare.
Tilljusterare utsågs jämte Ordföranden och Sekreteraren Bo Eklund och KarlSimon Ohlsson.

3.

Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll hade bifogats tillsammans med kallelsen"
Inga justeringar av föregående protokoll, godkändes"

4.

Information.
a. Inbjudan.
Vi har fått en inbjudan till Korsvägens bygdegård, där det ska hållas ett
möte (4/3, kl. 18.30) för fiberföreningar i trakten angående diskussion runt
ett brev som skickats från fiberföreningar i Uddevalla och Munkedal.
Sakfrågan är fiberföreningarnas möjlighet att hyra ut kapacitet i sina nät.
Tanken är att få in åsikter, och kanske nå någon samstämmighet, inför att
det stora mötet hålls 10:e mars. Karl-Simon och Mikael Kullförsöker
närvara på mötet.
J-O Berglund påtalade att det finns intressant information, och utkast till
ansökningsblanketter, att läsa på Regionens hemsida (sökord:

Klart
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i

b.

Informationsmöte, Landsbygdsutveckling
J-O informerade kort om innehållet från mötet om landsbygdsutveckling
som hölls i Logården. Huvudärendet, som togs upp vad gäller
fiberrelaterade frågor, var om kommunen kunde tänka sig att vara en
utjämnande faktor, för att får likvärdiga kostnader mellan olika föreningar.
Anders Johansson tog med sig frågan. | övrigt diskuterade väldigt lite som
hade med fiber att göra.

c.

övrig information.
Vidare informerade J-O om att kyrkan visat ett visst intresse av att ansluta
kyrkan i Odensåker, men ännu inte bestämt sig.
Mikael nämnde att det frågas rätt friskt om anslutningsmöjligheter i Ekby,
men hänvisar vidare till en eventuell uppstart av lokal fiberförening.
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5.

Bordlagda ärenden"
a. Omfördelning av styrelseposter
Avvaktas till årsstämman.

6. Pågående ärenden.
a. Medlemsvärvningen

(alla)
Omr. 1: Bara 6 fastigheter som inte vill ha.
Omr. 2: I stort sett alla är kontaktade, bortsett några sommarstugeägare.
Omr" 3: Under arbete, några frågetecken"
Omr. 4: Samtliga kontaktade, alla har inte lämnat definitivt besked"
Omr. 5: Finns några kvar som inte bestämt sig. En ägare till 4 fastigheter
säger nej
Omr. 6: 6 möjliga fastigheter kvar, som ännu inte bestämt sig. 3 anmäler
sig troligen.
Omr. 7: Några kvarstår. Vissa har sagt nej, vissa funderar fortfarande.

b.

Medlemsstatus (Julius)
157 fastigheter anmälda, antalet växer stadigt!

c.

Ekonomi (medlemsavgifter Anders)
Alla har inte betalt för 2015, uppföljning pågår, och påminnelser kommer
att skickas"

d. Hemsidan, bl.a. uppdatering

av karta
Ann-Marie (Rolands fru) har åtagit sig att uppdatera kartan. Mikael håller
på med att ta fram en instruktion fcir att underlätta jobbet.
Linda kommer att komplettera hemsidan under fliken dokument,
exempelvis protokoll.

e.

Mikael B

Linda

Ansökan om projektstöd (Mikael)
Inget nytt.

t.

Nytt VA-nät i Tidavad (Mikael)
Inget nytt, slang grävs ner i samband med att cykelbanan grävs upp för
nedläggning av VA-rör" Pehr har kontakten.

g. Personliga

medlemsskyltar (Bengt)
Första & andra omgångens skyltar utdelade. Kompletteras med 22 nya
skyltar, Bengt kontaktar ombuden när de är färdiga för avhämtning. Några
skyltar är felskrivna/dubbletter. Släng eller återlämna till Bengt. Om det
saknas skyltar, meddela Mikaeleller Bengt.
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h.

Arsstämma2015, genomgång av dagordning
Till punkt 10 bör det förberedas en kalkylför hur anslutningsavgiften ser ut
med befintligt antal medlemmar, då frågan sannolikt kommer att komma
upp under mötet (Mikael)
Punkt 11 är "överflödig", finns reglerat i stadgarna.
Punkt 13, Mikael ringer runt till sittande styrelsemedlemmar och
u ndersöker fortsatt intresse.
Punkt 15, ny valberedning, måste förberedas inför mötet.

i.

Markavtal, gemensamt möte?
Mattias får driva denna fråga, och pga sjukdom kunde den inte diskuteras
vidare under mötet. Mikael pratar med Mattias så att vi kan enas om en
dag för möte.

7" Nya ärenden
a" Upphandling

L

lVlikael B
+

lVattias

och projektering.

Mikael Kull har undersökt en del runt "upphandling och projektering", och
hittat en del användbart material på internet. Mikael K ombads fördjupa
sig i ärendet och återkomma med en presentation under något
kommande möte.
8.

lVikael B

l\4ikael K

övriga frågor
Nästa möte = flrsstämma , 1613 klockan 18.30
Styrelsen samlas redan 18"00.
Mötets avslutande
Ordföra nden förklarade mötet avslutat"
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