
Styrelsemöte - Bredband i Odensåker ek.för

Datum & plats: 2014-09-01
Närvarande: Mikael Bender Wilsson, Linda Gustafsson, Bengt Wirfelt,

Karl-Simon Olsson, Julius Mikszath

Mötespunkter Ansvar Klart

Mötets öppnande.
Mötet förklarades öppnat av Mikael.

1.

2. Val av justerare.
Till justerare utsågs jämte Ordföranden och Sekreteraren Karl-Simon Olsson och

Bengt Wirfelt.

Godkännande av föregående mötesprotokoll
lnga justeringar av föregående protokoll, godkändes.

3.

4. lnformation.
a. Länsstyrelsens brev v33
b. Länsstyrelsens brev v35

Mötesdeltagarna uppmanades läsa igenom nyhetsbreven, om så inte

redan skett.

Avslutade ärenden.
a. lnget att rapportera.

5.

6. Bordlagda ärenden.
a. Ansökan om projektstöd (Mikael)

Jord bruksverkets E{jänsten för bidragsansökni ngar öppna r 319, bevaka
gärna utvecklingen.

7. Pågående ärenden.
a. Medlemsvärvningen (alla)

Bengt har varit ute och knackat dörr och värvat några medlemmar(!)

Mikael har sammanställt några argument för, och nackdelar till varför man

inte skulle ansluta sig. En första kontakt är alltid bäst personligen,

uppföljning kan dock ske per telefon.

Tips: Sortera ut ert område, ta en kopia och lägg på ert (dator)skrivbord.

Därefter kan man filtrera och söka precis som man vill.

b. Medlemsstatus (Julius)
79 anmälningar i dagsläget, uppdaterad 3118.
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Mötespunkter Ansvar I Klart

Hemsidan (Linda)
Inga uppdateringar har gjorts under sommaren. Protokollen från våra

styrelsemöten kommer att läggas ut. Mikael uppdaterar mappen "Foton"

på Dropbox, Linda väljer sedan ut några att publicera på hemsidan.

Länk till Jordbruksverket skall skapas under "Länkar"

Medlemsmöte 15/9

Planerat möte flyttas fram till 2919 och inbjudan/information är planerat att

skickas ut under denna vecka (36) Mikael tog noteringar under mötet
gällande förslag på agenda. Utformning av kallelse diskuterades, Karl-

Simon anmälde intresse om att komma med ett förslag. Målsättningen är

att kallelse skickas senast fredag 5/9. Aven icke-medlemmar är välkomna.

Kallelse skickas via mail, Facebook-sidan samt brev. Notis görs på

hemsidan.

c.

d.

Linda

8. Nya ärenden
a. Infotält på motordagen 7/9

Tanken är att några från styrelsen skall finnas tillgängliga för att informera
potentiella medlemmar (och andra intresserade) om Odensåkers

Fiberförening. Karl-Simon kontrollerar lån av tält.

(Reserv-)skyltar kontrolleras. Karl-Simon, Mikael (och eventuellt) Julius

medverkar. Linda undersöker möjligheten att vara med. Bengt är bortrest.

Övriga frågor
Arbetsgrupper (medlemsmöte), vilka behövs i framtiden?
Exempel. Samråd markavtal, Medlemsvärvning

9.

10. Nästa möte
1519 klockan 19.00 i Logården.

11. Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat
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