Bredbandsfiber I Odensäker med omnejd
Styre/sep rotokoll 37 / 201 5
Datum : 201 5-1 0-26 Logärden, Odensåker
Närvarande. Mikael BenderWilsson, Linda Gustafsson, Karl-Simon Ohlson, Julius
Mikszath, Mikael Kull, Mikael Linder, Anders Eklund, Bengt Wirfeldt + områdes ombud

l)

Mötets öpnnande

a.

Mikael öppnade det stadgeenliga mötet med Bredbondsfiber I Odensåker
med omnejd klockan L9.15 den 26 oktober i Logården.

2) Val av iusterare
a" Till justerare valdes jämte Ordföranden och Sekreteraren,

Simon Ohlson

och Mikael Linder.

3)

Föresående protokoll + iusterins

a.

Mikael läste upp föregående mötesprotokoll" Protokollet godkändes
föreliggande form"

4) Information
a) Anders Johansson, Bredbandssamordnare

b)
c)

Mariestad/Töreboda
Upphandlingsrutin Mariestad/Töreboda kommun
Kommunen kan hjälpa med att ta fram kartmtrl. Större föreningar medför
större upphandling. Kommunen har tagit fram rutiner kring hur de kan hjälpa
föreninga rna med upphandling. Föreningen tar fra m förfrågningsunderlaget
men kommunen kan hjälpa till med föreningens publicering av förfrågningen,
kostnadsfritt.
Carl Kvald6n, Magnus Johansson, Nordisk Service Installation AB
Från Säffle. Jobbar ofta med totalentreprenad.
Projekteringen, norr om Jula {NSl, Mikael K, Anders Johansson)
Önskemål från Anders att vi diskuterar kring området med Bengtstorps fiber"
Anders ordnar en karta som visar var han tycker att den norra gränsen ska
gå. Vi bjuder in bengtstorpsfiber till vårt nästa styrelsemöte"

5) Bordlagda ärenden
6)

Påsående ärenden

a"

Medlemsstatus och markägaravtal (Linda)
434 medlemmar. 307 markavtal

b.

Påminnelse obetalda medlemsavgifter (Anders, Mikael BW)
Ca 40

c.

i

personer har fått påminnelse" Några har betalat in

Ansökan om projektstöd (Mikael)
Deadlin e 2L oktober, Vi skickade in I tid

d"

Personliga medlemsskyltar (Bengt)
Bengt ordnar skyltar till de medlemmar som tillkommit

e.

lnfomöte om anslutningsavtal (Mikael BW)
Mlarkavta let, anslutningsavtalen, Mlånadinbetaln ing med avgift,
klumpsumma. Simon ordnar pnojektor, Urban har projektorduk" Prislistan är
uppdaterad" Anders kollar på lån och betalningsalternativ"

f.

U

pphand ling kom mun ikationsoperatör

Gå

g.

U

r ut på fredag

ppha nd ling tota lentreprenör

upp på nästa möte

Ska tas
h"

7\ Nva ärenden
Ovriga frågor

8)

Anders Johansson önskar ta del av vår förprojektering
Vi bifa ller d etta
10) Nästa möte 9 november iLogården k|"19.15
11) t,lppläsning protokoll

e)

1z',)

Mötets avslutande
Mikael Bender Wilsson förklarade mötet avslutat 22.25.
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