
Styrelsemöte - Bredband i Odensåker ek.för

Datum & plats: 2014-06-09
Närvarande: Mikael Bender Wilsson, Fredrik Beckman, Bengt Wirfelt,

Karl-Simon Olsson, Julius Mikszath, Linda Gustafsson,

Anders Eklund

Mötespunkter Ansvar Klart

1. Mötets öppnande.
Mötet förklarades öppnat av Mikael.

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

Anders Eklund.

3. Godkännande av föregående
Inga justenngar av föregående

mötesprotokoll
protokoll, godkändes.

4. Information.
a. Fredrik, Stadsnätsföreningen

Stadsnät kommer att skicka ut brev till samtliga kommuner med

information innehållande vilken betydelse kommunernas insats och

påverkan har för att uppnå målet om 90 procents tillgänglighet till snabb

uppkoppling.

5. Avslutade ärenden.
a. Inget att rapportera.

6. Bordlagda ärenden.
a. Inga bordlagda ärenden hanterades.

Ansökan om projektstöd kvarstår. Mikael B

7. Pågående ärenden.
a. Hemsidan (Linda)

Inga uppdateringar sedan förra mötet.

b. Medlemsstatus (Julius)
45 registrerade anmälningar samt ytterligare 11 inkomna.

Det börjar bli dags att kontakta de som inte ännu anmält sig på något sätt,

telefonledes eller med personliga besök. Stödanteckningar bör föras vid

varje samtal, överförs !ämpligtvis under "kommentarer" i medlemsregistret.

Avrapporteras vid nästa möte. Ansvar ALLA.D

ALLA
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Mötespunkter Ansvar I Klart

8. Nya ärenden
a. P resentation av Offe rtfö rfråga n g rovprojekteri n g ( E lektron i kh uset)

Pehr Mattiasson från Elektronikhuset presenterade och lämnade en offert
på grovplanering av nätet. Kostnaden är 310:-/fastighet. Innan offerten
antas och arbetet startar skall Mikael kontrollera med Leader Norra
Skaraborg att medel finns budgeterade som täcker offerten. För att
möjliggöra målet med att lämna in ansökan i september krävs en

kraftansamling från Elektronikhuset tillsammans med styrelsen med

kartläggning av grävsträckor med tanke på semesterperioden.
b. Semesteruppehåll

Vecka 26 hålls sista mötet före uppehållet och verksamheten återupptas
vecka 34.

övriga frågor
a. lnga övriga frågor.

9.

10. Mötets avslutande
Nästa möte aviserades till den 2316 kl. 19.00 och därefter förklarade Ordföranden
mötet avslutat

Vid protokollet
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