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red bands fi ber I Odensä ker

Styrelseprotokoll 53 / 2016
Datum: 201 6-09-01 Logärden, Odensäker

Närvarande:

Styrelsen: Mikael Bender Wilsson. Mikael Kull. Carina Lundgren. Karl-Simon
Oiron. Carl-Johan Fasth, Bengt Wirt-elt. Pinntekniker: Roland Svensson, Bo
Eklund. Bengt E, Jan-Erik L' Lars H' Ingemar K' Kurt K'

l)

Mötets öppnande

Mikael BW öppnade det stadgeenliga mötet med Bredbandsfiber l Odensåker
klockan 19.00 den lsept. i Logården.
2) Val av justerare

Tilljusterare valdes järnte Ordföranden och Sekreteraren" Bengt Wirf-elt och KarlSimon Olson

3) Föregående protokoll + justering
Föregående rnötesprotokoll sorn var med i möteskallelsen lästes upp. Protokollet

godkändes i föreliggande forrn.

4) Information
a. Inbjudan

till

fiberrnöte i Mariestads kommun"

1319

b. Rapport från rlötet med Ellevio 2318.
Elievio upphandlar nu och florväntas inte bli klara forrän tidigast i mars 2017"
vilker betydei att vi är vid den aktuella platsen mycket tidigare än de. Diskussioner
om samförläggning fbrtsätter dock ändå.
5) Pågående ärenden
a. Avtal med Mariestads kommun/Vänerenergi. bordlades" florslag ej klart'

b. Sarnarbet rned NSI f"ungerar fbrtsatt bra.
c. Markavtalerr flyter på, Roland redovisade och delade rned sig av sina
erfarenheter till pinnteknikerna från Jula (etapp 8 och 9)'

d. Markavtal kommunen (Tidavad) ej klart men arbetet är fiirdigt"
e. Hjälp

till

utsättning. Det finns folk som glatt ställer upp'

f. lnga nya rnedlemmar har tillkommit som behöver skylt"
g. Grävstatus;

Allt flYter

På.

h. Byggrnötesrapport (Carl-Johan) kommer inom kort'

-i'

i. Ekonomirapporl (Anders) redovisas på rrästa rnöte.

j.

Hemsidan (.Carina) aktuella kort och info orn dosinstallationen ska läggas ut.

6) Övriga frågor
Inga övriga frågor"
7) Nästa möte
a. Styrelsemöte vid behov
b" Byggmöte den"..."."

8) Uppläsning protokoll
Mötets avslutande

Mikael Bender Wilssor-r forklaracJe mötet avslutat

,J

',/

i

{

*W"!:',

-.{^{*1**

t.

Protoko I I förare : Cari na Lu nd groen'-

Ordforande:

Wilsson
.n'
.,f

.

L.,

,l

f..
I

;,

{, f*

I

lt

{{.

;i,
t,

Ju

sterat av : Bengt uf

irf*lt

k 1"20:25

g,'

I Bender

