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l)

Mötets öppnande

a.

2)

Mikael BW öppnade det stadgeenliga mötet med Bredbondsfiber I
Odensåker klockan 17"00 den 20 mars i Logården.

Vnl av iusterare

a.

Till justerare valdes jämte Ordföranden och Sekreteraren, Karl-Simon
Ohlson och Anders Eklund

3) Föreeående
a.

4)

protoEq!! |:illqltelins

Föregående mötesprotokoll var med i möteskallelsen och lästes därför
inte upp. Protokollet godkändes i föreliggande form.

Information

5) Bordlasda
6)

L

ärenden

Påeående ärenden

a.

Offerterna
Mikael presenterade skriftliga svar på de frågor som ställts till NSI och
ElTel" Wikstrands förkastades pga att dom inte kunde leverera i år"
Mikael L har kontaktat referenserför NSI och från dessa föreningar har
inga negativa synpunkter lämnats. Stenby Fiber och Fröskogs fiber , De
problem som uppstått har hanterats på ett bra sätt av NSl"
Med de inkomna offerterna som underlag valde styrelsen NSI som
entreprenör" Mikael K sammanställer utvärderingen och skickar ut till
samtliga anbudslämnare. Därefter skall 1-0 arbetsdagar gå innan det blir
offentligt. Vi kommer att presentera valet på årsmötet och priset skall
sättas till 18.700 sek inkl installation fram till vägg (eget arbete)"

b"

Avtalskontrakt
Vi skall inte använda det kontrakt som Anders J fick i uppgift att ta fram
utan utgår från AF och en skriftlig beställning samt
u

c"

7l

pphandlingsprotokoll.

Uppstartsmöte.
Mikael K kontaktar NSI efter de 10 dagarnas utgång för att bestämma
datum för ett uppstartsmöte. Före detta möte samlas Mikael K, Anders
och Carl-Johan F för att diskutera ev. fallgropar i avtalet.

J

Nytt utskick
Efter att de 10 dagar gått skall vi göra ett utskick till de fastigheter som ännu inte
anslutit sig enligt prislista och ett fast datum.

8)

Försäkringar
Anders E kollar upp vilka försäkringar som kan vara lämpligt att föreningen
tecknar för att skydda sig i samband med bygget"

Nästa möte söndag 314 kl 17 .00 i Logården"
Mötet kommer då enbart att omfatta besked om bidraget.

9)

Mötets avslutande
Mikael Bender Wilsson förklarade mötet avslutat ki.19.00
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Protokollförare: Mikael Bender Wilsson
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..lusterat av: Karl-Simon Ohlson

Ordförande.Mikael Bender Wilsson
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Justerat
av: Anders Eklund

