
Styrelsemöte - Bredband i Odensåker ek.för

Datum & plats: 2014-09-15
Närvarande: Mikael Bender Wilsson, Bengt Wirfelt, 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 Linda Gustafsson och

Anders Eklund.

3. Godkännande av föregående
Inga justeringar av foregående

mötesprotokoll
protokoll, godkändes.

4. lnformation.
a. Infobord på motordagen 7/9

Inget större intresse visades av besökarna för vårt informationsbord. 2

medlemmar värvades dock.

5. Avslutade ärenden.
a. Inget att rapportera.

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

Punkten flyttad till "Pågående ärenden"

7. Pågående ärenden.
a. Medlemsvärvningen (alla)

Ingen aktivitet sedan förra mötet, bortsett värvningarna på motordagen.

b. Medlemsstatus (Julius)
81 medlemmar, inga fler anmälningar mottagna.

c. Hemsidan (Linda)
Länkar öppnas nu i nytt fönster, klart.

Fotografier ej uppdaterat.
Notis om medlemsmöte införd.

d. Medlemsmöte 2919

Kommande mötes innehåll diskuterades samt vem som ska hålla ivad.
Mikael arbetar med att finslipa innehållet samt ansvarsfördelning.
Det beslutades att göra ett nytt utskick via posten till de som inte redan
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Mötespunkter Ansvar I Klart

anmält sig som medlemmar, for att informera om kommande
medlemsmöte, till en kostnad av c:a 2000 kronor. (c:a 200 brev).

e. Ekonomi
24 av de som anmält sig har ännu ej betalt avgifterna. Mikael kommer att
skicka en påminnelse till dessa. Speciellt till Bengt och Julius!

Faktura för fika skickas vidare till Anders för betalning.

31110 skall sista fiberchecken vara avslutad och redovisningen inskickad

till Leaderkontoret. Detta inkluderar även personliga tidsredovisningarna.

f. Ansökan om projektstöd
Mikael undersökte sidan for ansökan 419. För att kunna söka i föreningens

namn behövs fullmakt. vilken Mikael ansökt om hos Jordbruksverket.
Fullmakt har ännu ej kommit.

Nya ärenden
a. Inga nya ärenden.

8.

9. övriga frågor
a. Mötestiden flyttas från och med nästa möte till start klockan 19.15.

10. Mötets avslutande
Nästa möte aviserades till den 2316 kl. 19.00 och därefter förklarade Ordföranden
mötet avslutat
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Linda Gustafsson
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Mikael Bender Wilsson
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