
Bredbandsfiber I Odensäker med omnejd

Styrelseprotokoll 39 / 201 5

Datum: 201 5-1 1 -23 Logärden, Odensäker
Närvarande: Mikael Bender Wilsson, Linda Gustafsson, Mikael Linder, Mikael Kull,

Anders Eklund + områdes ombud Mats och Tommie,

1) Mötets öppnande

a. Mikael öppnade det stadgeenliga mötet med Bredbondsfiber I Odensåker
med omnejd klockan 19.20 den 23 November i Logården.

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

Anders Eklund.

3) Föreeående protokoll + iusterine
a. Mikael läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i

föreliggande form.

4) Information
a) Länsstyrelsenshemsida

Första beslutstillfälle blir sista veckan i februari 2016

5) Bordlagda ärenden

6) Pågående ärenden

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

42I medlemmar, 354 markavtal och 348 anslutningsavtal

b. SMS-Påminnelse ej inlämnade avtal (Mikael L)

Har gjort att några har lämnat in

c. Brev-påminnelse ej inlämnade avtal

Anders och Simon skickar ut brev till dem som ännu inte skickat in sina avtal.

Anders ordnar etiketter, Mikael ordnar kuvert, frimärken och avtal. Vi går

igenom de inkomna som det finns frågetecken kring innan vi skickar ut
påminnelse.

d. Nytt anslutningsavtal för fastigheter med reducerat pris tas fram av Anders

e. Rapport från möte med kommunen den L2/L! om uppdelning fastigheter
norr om jula



Mikael BW, Mikael K och Anders träffade Bengtstorpsfiber och Anders

Johansson från kommunen. Vi har fått adressregister från kommunen. Vi

skickar ut intresseanmälan till dem i område A.

Personliga medlemsskyltar (Bengt)

Linda skickar lista med nya medlemmar till Bengt

Upphandling kommunikationsoperatör (Mikael K)

Ännu bara fått in intresse från en operatör

Upphandling totalentreprenör (Mikael K)

Anbudet läses igenom och ev justeras denna veckan, skickas sedan ut v.49.

Mikael K justerar och gör om till PDF.

Ny mappstruktur på Dropbox (Mikael BW)

Mikael går igenom förslag på ny mappstruktur

önskemål frå n Zitius, Olle Fransson, att besöka oss 7 /t2

Besöket flyttas tila L4/12 då vi har vårt nästa styrelsemöte.

7) Nva ärenden

Övrisa fråsor

Möten i december: Möte !4/t2 sedan inget mer i år. t1./thar vi första mötet år 2016

Uppläsning protokoll

e) Mötets avslutande
Mikael Bender Wilsson förklarade mötet avslutat 21,.1,0.
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