
Bredbandsfiber I Odensåker med omneid

Styrelsep rotokoll 34 / 201 5

Datum: 2015-09-14 Logården, Odensåker :';1'1;"

Närvarande: Mikael BenderWilsson, Linda Gustafsson, Karl-Simon Ohlson, BengtWirfelt, ..or.;,",

Mikael Kull, Mikael Linder, Julius Mikszath + områdes ombud 'r;:r;;t,i:"
':,::::. ..i : a

l) Mölets-app!a-[-d-9 i:,:;l
...i

a. Mikael öppnade det stadgeenliga mötet med Bredbondsfiber I Odensåker med ti': ,,

omnejd klockan 19.17 den 14 september i Logården.

2) Val av iusterare ', ,:t1;,,

a. Till justerare valdes jämte Ordföranden och Sekreteraren, Karl-Simon Ohlson, Bengt :i.,; 1,:

Wirfelt :r,'1,,,,:,,,,

";:1i;':t'1't'' 
"

3) Godkiinnanttea@ l:;1i,,;;,:,
) '1:,'

a. Föregående mötesprotokoll skickades ut via mail. Protokollet godkändes 
' 

::1r i ;

föreliggande form"

4) Information tlt:ti'
Vi är medlemmar i Byanätsforum. Finns länk på hemsidan ',j;r i. .

Länsstyrelsen iVästra Götaland har en hemsida där man kan läsa mer om bredband samt en ,:,: ,,,
facebookgrupp med information kring bredband: "Bredband i Västragötaland" l:

5) Bordlaeda ärenden a.r 
",

Inga bordlagda ärenden finns ,,;,;;::',,,,

,i:::,,,:,,

6) I'ågående ärenden ,,, 
,

a) Medlemsstatus t,il. 
;i,,,,':

l. Hela området (Linda) ',.,,, 
,;:.,

1-L0 har idag427 medlemmar av 589, anslutningsgradT2o/o

ll. Medlemsavgifter (Anders) ,, ,

Då Anders inte var närvarande flyttades punkten till nästa möte. I . ,

b)Upphand|ingprojektering(Mikae|K,Mikae|L)
l. Val av leverantör

Vi harfått positiva referenserfrån båda företagen som tillfrågats" Vi beslutar :r ',.::l

genom majoritetsbeslut att NSI får projektera fibernätet" Vi har tagit beslutet

baserat på den utvärderingsmall som Mikael Kull tagit fram. ';.,i.'':|';;; 
,':,'

c) Markägaravtal (Karl-Simon)

Avtalet landade i postlådorna ifredags. Påskrivna avtal har börjat ramla in.

a. Registrering

I registret finns en kolumn där vi markerar alla avtal vi får in"

d) Ansökan om projektstöd (Mikael)

Avva kta r projekteri ngen



Personliga medlemsskylta r ( Bengt)

Alla utom en är hämtade.

Fibermöte VänerEnergi 15 sept skall följande punkter tas upp av oss:

l" Sa mförläggn ing Vä nerEnergi I i u la

ll. Boende utanför området

7\ Nva åi renden

a. Stängning av ansökningar från 2015-09-30

För ansökningar som kommer in senare gäller betalning enligt vår prislista.

8) Övriea fråeor

a) Nlästa mote 28 september ki,19.15

b) Upplasning protokoll

9) Mötets avslutancle
t\4ötet avslutades kl "20. 15

e)

f)
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e: [-inda Gustafsson
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Crdförande: Mikael Bendgf *ilsson
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*.lusterat 

av: Bengt Wirfelt'
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.,lusterat av:
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Karl-Simon Chlson J u ste rat


