
Styrelsemöte - Bredband i Odensåker ek.för

Datum & plats: 2015-03-30
Närvarande: Karl-Simon Ohlsson, Julius Mikszath, Anders Eklund, Mikael Kull,

Mikael Linder. Linda Gustafsson + Områdesombud

[/ötespunkter Ansvar Klart

Mötets öppnande"
Mötet förklarades öppnat av Simon.

1"

2. Val av justerare.
Tilljusterare utsågs jämte Ordföranden och Sekreteraren, Mikael Kull och

Julius Mikszath.

3. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll hade bifogats tillsammans med kallelsen"

Inga justeringar av föregående protokoll, godkändes.

4. lnformation.
a. Inbjudan.

Skövde kommun har bjudit in oss till ett informationsmöte kring

upphandling onsdag 22 april k|.18. Mikael K och Mikael L åker på detta.

b. Informationsmöte,
Simon informerar om mötet i Korsvägens bygdegård där man diskuterade

om att starta en "paraplyorganisation" för fiberföreningarna.

c. övrig information.
Simon har pratat med Conny Karlsson som efterfrågar fiberanslutning i

Ekby. Simon bokar ett möte med honom tillsammans med Mikael B-W.

Kan vi ta med Ekby och ev Utby utan att det försenar vårt arbete?

tVlikael K

fVlikael L

Simon

5" Bordlagda ärenden.

6. Pågående ärenden.
a. Medlemsvärvningen (alla)

Ombuden jobbar på bra med värvningen. Några är tveksamma och

funderar fortfarande. Tif vill gå med i föreningen, men troligen äger

kommunen fastigheten. Vi bollar tillbaka frågan till Tif som får reda ut

ägandeförhållandet med kommunen innan de kan anslutas.

b. Medlems status (Linda)
177 fastigheter anmälda, antalet fortsätter växa!
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Mötespunkter Ansvar I Klart

c. Hemsidan, bl.a. uppdatering av karta
Mikaeljobbar på att uppdatera kartan, men är nu utomlands på jobb.

d. Ansökan om projektstöd (Mikael)
Inget nytt.

e. Personliga medlemsskyltar (Bengt)
Bengt ordnar skyltar till de nya medlemmarna och kontaktar ombuden när
de är färdiga för avhämtning.

f. Markavtal, gemensamt möte?
Styrelsen + ombud träffas lördag 2514 kl.9-12 for att se över vilka

medlemmar vi behöver skriva markavtal med.

g. Upphandling
Mikael Kull driver denna fråga.

h. Ledningsrätt
Enklare varianten, servitut, gä ller för fiberföreni nga r"

Alla

Mikael K

7 " Nya ärenden

8" Övriga frågor

Mötets avslutande
Ordföranden förkla rade mötet avslutat.

9.

Vid protokollet
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