
Styrelsemöte - Bredband i Odensåker ek.för

Datum & plats: 2014-01-07 , Logården, Odensåker
Närvarande: Mikael Bender Wilsson, Anders Eklund, Bengt Wirfelt,

Julius Mikszath, Karl-Simon Ohlson

Mötespunkter Ansvar Klart

Mötets öppnande.
Mötet förklarades öppnat av Mikael.

1.

2. Val av justerare.
Till justerare utsågs, jämte Ordföranden och sekreteraren, Karl-Simon Ohlson.

3. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Inga justeringar av föregående protokoll, undertecknades och godkändes.

4. Bordlagda ärenden.
a. Bolagsverket(Mikael).

Föreningen registrerad, org.nr 769627'4062
Adress och mailadress går till Sekreteraren, mailadressen kommer att

ändras till en @odensakerfiber.se-adress.
b. Hemsidan (Linda).

Bordläggs pga. sjukdom.
c. Medlemsansökan (Anders)

Förslag på medlemsansökan har korrigerats, skall kompletteras med

bankgironummer.
d. Bankgiro (Anders)

Bankgiro skapat, BG 521-9514
Efter genomgång av behov beslutades uppta kredit i Tidaholms Sparbank

om 10.000 kr (tiotusen kronor) vilken tecknas av firmatecknare Anders

Eklund. Ordnas så snart justerat protokoll erhållits.

e. E-postadress (Fredrik)
Bordläggs pga. frånvaro.

f. Dokumentlagring, kort lektion i Dropbox (Fredrik)
Bordläggs pga. frånvaro.

Anders E

Anders E Snarast

5. Nya ärenden.
a. Fastighetsregistret (Mikael)

Fastighetregister erhållet från kommunen, återfinns under mappen
"Medlemmar".

b. Migrera fastighets- och medlemsregister?
Genomgång av fastighetsregister samt försök till migrering med

medlemsregister (adresslista) görs till nästa möte.

Julius M 20t1
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c. Skapa mailgrupp från medlemsregister.
Bordläggs pga. frånvaro.

d. Medlemsvärvning.
i. Områdesindelning och ansvariga.

Det preliminära området ritades in på kartan och delades upp i 7

ansvarsområden. Mikael fotograferar karta samt resp. område och

lägger i Dropbox. Respektive område stäms av mot registret av

respektive om rådesansvarig.
Lämpliga hjälpverktyg kan vara www.metria.se -> Onlinetjänster
-> Fastighetskartan - alternativt Google Earth

ii. lnfomaterial.
Skyltmaterial granskades och godkändes. Offerter skall tas in på

10 stycken skyltar, storlek c:a A2, förslag på olika material.
iii. Sälj- och argumentationsmaterial.

Bordläggs pga. frånvaro.

Mikael B
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Anders &
Julius
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2011

e. Övriga frågor.
i. Tidsrapportering, nivä/aktivitet?

Bengt för tid över gemensamma aktiviteter (ex. styrelsemöten)
"Projektstöd aktivitet" - Mappar finns under "Leader".

Bengt W

6. Nästa möte.
a. Måndag 20/1 2014, klockan 19.00 - plats Logården

7. Mötets
a.

avslutande.
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Julius Mikszath

Justeras

/,bu
Mikael Bender Wilsson
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