
Styrelsemöte - Bredband i Odensåker ek.för

Datum & plats: 2014-10-27
Närvarande: Mikael Bender Wilsson, Karl-Simon Ohlson, Julius Mikszath,

Linda Gustafsson. Anders Eklund

N/lötespunkter Ansvar Klart i

Mötets öppnande"
tMötet förklarades öppnat av Mikael.

1"

2. Val av justerare.
Till justerare utsågs jämte Ordföranden och Sekreteraren Anders Eklund och

Karl-Simon Ohlson.

3" Godkännande av föregående
lnga justeringar av föregående

mötesprotokoll
protokoll, godkändes.

4. Information.
a" Länsstyreinformation Skövde om nya stödsystemet

4 av styrelsens medlernmar deltog på informationen"

5. Avslutade ärenden"
a" Inget att rapportera"

6. Bordlagda ärenden.
a. Inga bordlagda ärenden.

a. Medlemsvärvningen (alla)
Lite högre aktivitet i stugorna efter inbjudan till det extra medlemsmötet.

b. Medlemsstatus (Julius)
En ny anmälan och ytterligare en medlem som betalt avgiften.

c. Hemsidan (Linda)
Några länkar som delgavs under informationen ovan (punkt 4) kommer att

läggas upp på hemsidan"

d. Ansökan om projektstöd (Mikael)
Inget nytt att rapportera.

e. Personliga projektrapporter (alla)
Överlämnades till Anders för redovisnrng.
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Mötesounkter Ansvar I Klart

f. Grovprojekteringen (Pehr)

Senast fredag vecka 44 kommer Pehr att skicka ett underlag (en kalkyl)

till Mikael vilket kommer ligga till grund för redovisningen vid det extra

medlemsmötet. Mikael meddelar styrelsemedlemmarna när denna
inkommit. Pehr bjuds in att delta på detta möte.

g. Ekonomiredovisning mot Leader (Anders)
Klart.

h" Medlemsmöte angående områdesförändring.
Vi gick igenom agendan och dess innehåll. Styrelsen kallas till mötesstart
något tidigare än utsatt tid för medlemsmötet. Mikael skickar separat
kallelse till berörda.
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Karl-Simon Ohlson

8. Nya ärenden
a. Ersättning av styrelsemedlem.

Styrelsen behöver stärkas upp med en ledamot, för att ersätta Fredrik,

som avsagt sig rollen.

vriga frågor
Inga övriga frågor.

10. Mötets avslutande
Nästa möte hålls den 10111 i samband med extra medlemsmöte.

Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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