Bredbandsfiber I Odensåker med omnejd
Styrelseprotokoll 36 / 2015
Datum: 2015-10-12 Logården, Odensåker
Närvarande: Mikael Bender Wilsson, Simon Ohlson, Julius Mikszath, Mikael Kull, Mikael
Linder, Anders Eklund,

1) Mötets öppnande
a. Mikael öppnade det stadgeenliga mötet med Bredbandsfiber I Odensåker
med omnejd klockan 19.15 den 12 oktober i Logården.

2) Val av justerare

3) Godkännande av föregående mötes protokoll
a. Mikael läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i
föreliggande form.

4) Information
a. Inbjudan till ett föredrag den 13-10-2015 från Östra Falbygden angående
upphandling av kommunikationsoperatör.
b. Inbjudan från Odensåkers hembygdsföreningens möte 15-10.2015 att
informera om projektet. Mikael deltager.

5) Bordlagda ärenden
6) Pågående ärenden
a) Medlemsstatus
Vi har 430 medlemmar.
b) 144 markavtal saknar påskrift. Vi ska göra ett kombinerat utskick med
anslutningsavtal och påminnelse på markavtal.
c) Projektering. Vissa åsikter på kabeldragningen har inkommit. Mikael Kull
vidarebefordrar dem till NSI för framtida ändringar av projekteringskartan.
d) Samförläggning i Tidavad. Rör till två fastigheter hade missats. Justeras när vi
ansluter de andra fastigheterna.
e) Upphandling. Mikael Bender kollar med Mariestads kommun angående hjälp
med upphandlingstjänst till nästa möte.
f)

Personliga medlemsskyltar
Ingen ny information.
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a. Till justerare valdes jämte Ordföranden och Sekreteraren, Julius Mikszath
och Simon.

g) Informationsmöte. Inbjudan till medlemmarna kommer går ut via brev. Både
mark- och anslutningsavtal kommer kunna skrivas på vid mötet.
h) Anslutningsavtal är skrivit och granskad av jurist. Vissa ändringar ska göras
innan det kan betraktas som klart.

i)

Majoriteten av Medlemsavgifterna har kommit in. Separat brev skickas ut
av Mikael till de som vars betalning fortfarande saknas.

j)

Projektör. Vi kommer eventuellt behöva ha en projektör på heltid för att
kunna styra projektet när grävningen startar.
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k) Samråd med länsstyrelsen inför grävningen. Mikael Bender ansvarar för
detta.

7) Nya ärenden
a) Finansiering. Olika finansieringsmodeller diskuterades. Förslag till
månadsavgift för att få in pengar. Belåning kan behövas för att få kapital
innan stödet har inkommit.
b) Fullmakt. Det beslutades att ordförande Mikael Bender Wilsson tecknar
föreningens firma på Jordbruksverkets hemsida för bidragsansökning.

8) Övriga frågor
a) Nästa möte hålls den 26/10 kl 19.15.
b) Protokollet lästes upp för kontroll.

9) Mötets avslutande
Mikael Bender Wilsson förklarade mötet avslutat kl.21.20.
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