
Styrelsemöte Bredband i Odensåker ek.för

Datum & plats:
Närvarande:

2014-10-13
Mikael Bender Wilsson, Karl-Simon Ohlson, Julius Mikszath,
Linda Gustafsson, Anders Eklund

2" Val av justerare.
Till justerare utsågs jämte Ordföranden och Sekreteraren Linda Gustafsson och

Karl-Simon Ohlson.

3" Godkännande av föregående
Inga justeringar av föregående

mötesprotokoll
protokoll, godkändes

7" Pågående ärenden"
a. Medlemsvärvningen (alla)

Ingen aktivitet sedan förra mötet"

lVled lemsstatus (J u li us)

84 medlemmar, varav 74 nar betalat"

Hemsidan (Linda)
Vissa uppdateringar gjorda, bland annat rapport från medlemsmötet"

Styrelseprotokollen finns nu tillgängliga och vissa länkar har lagts till.

Ansökan om projektstöd (Mikael)
Kompletterades med bland annat personliga uppgifter om

styrelsemedlemmarna"

b.

c.

d"

N/lötespunkter Ansvar

1. Nlötets öppnande.
lVlötet förklarades öppnat av lVlikael.

4" Information.
a. Länsstyrelsen mailom nya stödsystemet

Länsstyrelsen åker runt och informerar om det nya stödsystemet.

Informationsträff iSkövde 21110,18.30 - 21.00, Gothia Science Park,4
styrelsemedlemmar kommer att medverka (Anders, Mikael, Julius, Bengt)

Vi gick igenom Jordbruksverkets urvalskriterier och poängsystem.

5" Avslutade ärenden.
a" Inget att rapportera"

Bordlagda ärenden"
a" inga bordlagda ärenden"
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Mötesounkter Ansvar I Klart

e. Personliga projektrapporter (alla)

Samtliga skall uppdatera sina projektrapporter samt föra in sina tider i

filen "Sammanställning arbetstider", klart senast 25110, skrivs ut, signeras
och lämnas tillAnders!

f. Grovprojekteringen (Pehr)
Vi behöver ha in ytterligare material från Pehr för redovisningens skull,

Mikael har påmint honom.

Nya ärenden
a" Ekonomiredovisning mot Leader (Anders)

Fiberchecken skall redovisas senast 31 110 av Anders.

Vid protokollet Justeras
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9. Ovriga frågor
a. Minskning av område.

Då intresset för anslutning till föreningen varit svalt, och styrelsen ej har

kapacitet att aktivt rekrytera fler medlemmar, finner styrelsen för gott att
föreslå en minskning av området"

Styrelsen kallar därför till nytt medlemsmöte 10 november klockan 19.00.

Kallelse och agenda skickas separat till betalande medlemmar (mail och

brev).

10" Mötets avslutande
Nästa möte hålls den 27 110 kl. 19.15"

Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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