Styrelsemöte - Bredband i Odensåker ek.för

plats:
Närvarande:
Datum &

2014-03-31, Logården, Odensåker
Mikael Bender Wilsson, Anders Eklund, Linda Hansson,
Karl-Simon Ohlson, Bengt Wirfelt, Julius Mikszath,
Fredrik Beckman
Ansvar

Mötespunkter

Klart

Mötets öppnande.

1.

Mötet förklarades öppnat av Mikael.

2.

Val av justerare.
Till justerare utsågs jämte Ordföranden och Sekreteraren Bengt Wirfelt och Linda
Hansson.

3.

Godkännande av föregående mötesprotokoll
Inga justeringar av föregående protokoll, undertecknades och godkändes.

4. lnformation.
a. Nyhetsbrev,

Länsstyrelsen
Länsstyrelsens nyhetsbrev hade delgivits via mail. Nya pengar avsatta för
bredband på landsbygden. Påverkar dock ej tidplanen för när ansökan
kan ske.

5.

Bordlagda ärenden.
a. lnga bordlagda ärenden.

6.

Pågående ärenden.
a. Hemsida (Linda)
Genomgång av hemsidan och dess innehåll. Sidan är under konstruktion.
b. Redovisning av fastighetsregistret, område 3 (alla)
Tidigare uppdelat område ej helt genomgånget. Erbjudande kommer att
skickas till samtliga fastighetsägare.
c. Färdigställande av skyltar. (Anders)
Arbetsträff, 5 april klockan 09.00 - vi utgår från Anders.
d. Ansökan om projektstöd.
Bordlägges
e. Protokoll från årsstämma. (Anders)
Protokollet lästes igenom, läggs ut på hemsidan.
f. Godkännande av medlemsutskick. (Mikael)
Postens E-web verkar vara det bästa alternativet för utskick, både ur ett
insats- men också ur ett ekonomiskt perspektiv. Medlemsansökan gicks
igenom och godkändes för utskick.
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7. Nya ärenden.
a. lnbjudan
b.

c.

d.

8.
9.

till teknikträff, Sötåsen

2214

kl. 18.30

Mikael, Bengt och Simon kommer att medverka.
Inbjudan till ekonomiträff, Sötåsen 2814
Mikael, Fredrik och Anders kommer att medverka.
Ekonomiredovisning.
Ansökan om bidrag kan påbörjas. Kopior på kvitton, betalbevis från
banken, ifyllda projektdagböcker (nov-mars) samt ansökan om utbetalning
skall bifogas.
Samtliqa stvrelsemedlemmars proiektdagböcker skall vara ifvllda samt
utskrivna till nästa möte.
Offertförfrågan projektering.
Genomgång av förslag till förfrågningsunderlag. Skickas till Fredrik för
komplettering.

Anders

E

Alla

Mikael

Ovriga frågor.
a. Inga övriga frågor.
Mötets avslutande.
a. Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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