
Bredbandsfiber I Odensåker med omnejd

Sfyrelsep rotokoll 38 / 2015

Datum: 201 5-1 1 -09 Logärden, Odensåker
Närvarande: Mikael Bender Wilsson, Linda Gustafsson, Julius Mikszath, Mikael Kull.
Anders Eklund, Bengtwirfeldt + områdes ombud, Linnea Johansson och Henrik
Svalmark från Bengtstorps fiber, Bengt Jonsson från Norra Vadsbo fiber

l) Mötets öprrnande

a. Mikael öppnade det stadgeenliga mötet med Bredbandsfiber I Odensåker
med omnejd klockan 19.20 den 9 November i Logården.

2) Val av iusterare
a. Till justerare valdes jämte Ordföranden och Sekreteraren, Mikael Kull och

Julius l\likszath.

3) Föregående protokoll + iusfering
a. Mikael läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i

föreliggande form"

4) Information
a) Uppdelning fastigheter norr Jula

Vi diskuterar det "vita" området norr om jula med representanter från
Bengtstorps- och Norra Vadsbofiber. Intresse finns för samarbete mellan
förenrngarna vad gäller b.la. kommunlkationsoperatörer,

b) Det kommer att hållas ett möte med Anders Johansson från kommunen om
punkten ovan på torsdag den 1,2/LI kl. 19i Logården.

c) De inbjudna gästerna lämnade mötet.

5) Bordlaeda ärenden

6) I'ågående ärenden

a" Status för medlems-, mark- och anslutningsavtal (Linda)

425 medlemmar,334 markavtal och 253 anslutningsavtal

i. Tyvärr har några valt att gå ur föreningen. Vi återbetalar insatsen i

den ekonomiska föreningen (500 kr) till de som begärt detta"

ii. Vi har fått åsikter om att anslutningsavgiften ska betalas innan vi fått
beslut kring huruvida vi får stödet beviljat eller ej. Vi beslutar att ha
förfallodag 28/2 sä att vi hunnit få besked om stödet.

b. Pårnrnnelse ej inlämnade avtal (Mikael L)

Mikael Linder har ordnat en sms-tjänst utan kostnad" Han får i uppgift att
skicka ut påminnelse till de som inte lämnat in sina avtal.



L. Personliga medlemsskyltar ( Bengt)

Bengt har ordnat skyltar till de som saknat

Upphandling kommunikationsoperatör (Mikael K)

Det är endast Zrtius har anmält Intresse hittills.

e. Upphandling totalentreprenör (Mikael K)

Görs om till ett exceldokument för att lättare kunna .;amfora. Beslutar hur

upphandlingen ska se ut på nästa möte 23/11"

Ny mappstruktur på dropbox (Mikael)

Mikael ser över hur vi kan städa och strukturera så att det blir lättare att
h itta.

7) Övrisa fråsor

a) Valberednrngen påbör1ar srtt arbete rnför årsmötet 2016

b) Inbetalningskort för medlemsavgifter 2016 skickas ut I sambånd med fakturering av

a nslutn ingsavgiften,

c) Önskemål från Zitius, Olle Fransson, att besöka oss 23/1I eller 7l12

Han får komma till vårt styrelsemöte 7 /12. Mikael BW bjuder in.

d) Markavtal: vr har fått frågor om ersättning till markägarna om nätet skulle säl1as.

Förslag är att vi lägger till att köparen ersätter markägarna vid ev försäljning. De som

skickat in ofullständiga avtal får utskickat ett nytt avtal med tillägg. Till övriga sktckas

tillägget ut

e) Nästa möte 23 november r Logården k|.19"15

f) Uppläsningprotokoll

8) Mötets avslutande
Mikaei Bender Wilsson förklarade mötet avslutat 21"38
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