
Styrelsemöte - Bredband i Odensåker ek.för

Datum & plats: 2015-04-27
Närvarande: Mikael BenderWilsson, Anders Eklund, BengtWirfelt, Mikael Kull, Mikael

Linder. Linda Gustafsson + Områdesombud

Mötespunkter Ansvar Klart

Mötets öppnande.
lVlötet förklarades öppnat av Mikael.

1"

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

Mikael Kull.

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

Inga justeringar av föregående protokoll, godkändes.

4" Information.
21 ma1kl.16 är vi inbjudna tillframtidsseminarium kring bredband av Mariestads

och Törebodas kommun.

5. Bordlagda ärenden

6. Pågående ärenden.
a. Nytt anslutningsområde Ekby, nr 8

i. Rapport från informationsmöte om Ekby (Mikael, Karl-Simon,
ConnY)

Det kom ca 4O personer. De var mycket positiva till fiber. Visar det
sig att område Ekby bidrar till en lägre anslutningsavgift kan det bli
så att vitar med området.

ii. Karta och anslutningsgrad (Conny)

Conny prickar in intresserade på kartan vi fått från Vanja.

iii. Kostnadskalkyl (Mikael K, Mikael L)

M & M räknar på kalkyl med nya området.

b. Medlemsvärvningen (alla)

c. Medlems status (Linda)
203 medlemmar,2 st till ska skicka ny ansökan då uppgifterna inte stämmer

med registret!

d. Hemsidan, uppdatering av karta (Mikael)
Skrivit om nya området Ekby.
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Mötesounkter Ansvar i Klart

e. Ansökan om projektstöd (Mikael)
Fördel ning permanentboende/fritidsboende (Anders, Vanja)
Mikael har uppdaterat ansökan" Mikael har en genomgång av ansökan.

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

g" Inbetalning av medlemsavgifter samt återbetalning av insatser
(Anders)
29 st har inte betalat" Mikael skickar påminnelse till de som inte har betalat.

2 st har begärt utträde ur föreningen för att de sålt sina fastigheter" Mikael

tar kontakt med nya ägaren av Sörgården angående medlemskap i

föreningen.

Rapport från möte om markavtal och ledningsdragning (Karl-Simon)
Vanja och Anders tar kontakt med fastighetsägarna. Vi kommer att kalla

berörda fastighetsägarna till ett möte angående markavtal.

Rapport från information om Upphandling (Mikael Kull)
3"Mikael var på detta möte" Vi lyder inte under lagen om offentlig
upphandling men viktigt att hålla sig till de tre etiska reglerna.

Även länsstyrelsen informerade. Beskedet från Bryssel klart ijuni men

sedan dröjer beslut från Jordbruksverket och Länsstyrelsen troligtvis fram till
hösten.

Ny kalkyl från Per M (Mikael)
Per har inte hunnit med ännu. Lovat att vi ska få kalkylen 11maj.

7. Nya ärenden
Inga nya ärenden fanns.

riga frågor till "Frågor och svar"
a) Kan man få två lP-adresser på en anslutning?

Det är ett öppet nät. Det är upp till tjänsteleverantören, delar via router.

b) Är det moms på anslutningsavgiften och är den avdragsgill?
Det beror på. Privatpersoner betalar in som en insats. Företag kan få en
faktura.
Frågor och svaren finns på föreningens hemsida"

h"
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9" Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
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