
Bredbandsfiber I Odensåker med omnejd

Styre/sep rotokoll 35 / 201 5

Datum: 201 5-09-28 Logården, Odensäker
Närvarande: Mikael BenderWilsson, Linda Gustafsson, Julius Mikszath, Mikael Kull,
Mikael Linder, Anders Eklund, Bengt Wirfelt + områdes ombud

1) Mötets önnnande
a. Mikael öppnade det stadgeenliga mötet med Bredbandsfiber I Odensåker

med omnejd klockan 18.00 den 28 september i Logården.

2) Val av iusterare
a" Tilljusterare valdes jämte Ordföranden och Sekreteraren, Mikael Kull och

Mikael Linder.

3) Godkännande av ftireeående mötes protoko_ll

a. Mikael läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i

föreliggande form"

4) Information

a" Ingen information fanns att delges.

5) Bordlasda ärenden

a. Redovisning av medlemsavgifter flyttades fram till nästa möte (Anders)

6) Påsående ärenden
a) Medlemsstatus

Vi har 430 medlemmar"

b) Ansökan om projektstöd (Mikael BW)

Mikael meddelade att ansökan lämnades in till Länsstyrelsen via

Jordbruksverkets hemsida på utsatt tid.

c) Personliga medlemsskyltar

Bengt meddelade att alla skyltar nu var utlämnade och några nya

medlemmar inte har tillkommit.

7) Proiekterinsssvar

a. Föreningen hade fått projekteringssvaret av NSI med högupplöst karta och

kalkyl. Med ngvarande innehåll och utformning visade kalkylen på en

anslutn ingS%stnad på ca. L8.400:-
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8) Nva ärenden

a) Vi beslutade att stänga medlemsansökningen till ordinarie kostnad från
2015-09-30.

b) Informationsmöten

Vi beslutade att kalla medlemmarna till möten där vi skall informera om

anslutningskostnaden, samt svara på frågor om och samla rn

anslutningsavtalet. Tre tillfällen bestäms för detta: Söndagen den 7/17
k|.16 i Utby församlingshem, tisdagen den 3/11 k|.18 i Tidavads kyrkstuga

och onsdagen den 4/11 kl.18 i Logården"

Anders skall ta fram ett avtal till nästa möte den L2 okt. Mikael skall

skriva ett kallelsebrev som även skall oåminna om markavtal och

medlemsavgiften.

Nästa steg i projektet blir att handla upp en kommunikationsoperatör och

en projektledare.

9) Övriea frågor

a) Nasta möte hålls den 12/1.0 kl 19"L5.
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b) Protokollet lästes upp för kontroll"

Mötets avslutande
lVlikael Bender V/ilsson forktarade motet avsiutat ki.21"20.
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Justerat av: Mikael Kulll

er Wilsson
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