
Styrelsemöte - Bredband i Odensåker ek.för

Datum & plats: 2014-01-20, Logården, Odensåker
Närvarande: Mikael Bender Wilsson, Anders Eklund, Bengt Wirfelt, Linda

Hansson, Julius Mikszath, Karl-Simon Ohlson, Fredrik Beckman
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Mötespunkter Ansvar Klart

Mötets öppnande.
Mötet förklarades öppnat av Mikael.

1.

2. Val av justerare.
Tilljusterare 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. Bankkonto (Anders).

Klart, Ordföranden har också behörighet. Kredit enligt föregående
protokoll ok.

b. Medlemsansökan(Anders)
Summorna justerade - klart.

Område inom vilken denna kommer att skickas ut måste utredas klart

innan utskick sker.
c. Beställa hemsida och domänadress (Fredrik)

Ordnas, kvitton sparas. Leverantör och epostadress enligt tidigare beslut.

d. E-postadress (Fredrik)
Se ovan.

e. Dokumentlagring, kort lektion i Dropbox (Fredrik)
Utgår.

f. Informationsmaterial, skyltar(Julius,Anders)
Offerter gicks igenom, förslag från TidaReklam mest intressant. Det

beslutades att beställa skyltar enligt erhållen offert, till en kostnad av

c:a 3.400 kronor.

Fredrik

Fredrik

Anders

Klart

Klart

Nya ärenden.
a. lnga nya ärenden fanns att ta upp

5.

6. Pågående ärenden.
a. Genomgång av fastighetsregistret (Alla)

Redovisas av respektive områdesansvarig vid nästa styrelsemöte.

Kompletteras med fotografier med bättre skärpa.

Samtliga skallförsöka mäta sträckning inom omrädet.

Mikael gör ett försök att skapa Google-Earth bild (se Dropbox) vilken

samtliga kan redigera / märka ut sträckning i.

Samtliga
Mikael

Samtliga

3t2

3t2



ror Ansvar I Klart

b. Medlemsregister(Julius)
Migrerad fil skapad, heter Fastighet-medlemsregister_odensåker.xlsx

7. Övriga frågor.
a. Ekby Bygdegårdsförening.

Kommer att kontaktas med anledninq av att Jula har för avsikt att ansluta

sig mot Utby. (Mikael)
b. Hemsidan.

Hemsidans utformning diskuterades.
c. Nästa möte.

Nytt mötesdatum bestämdes till 3 februari, kl. 19.00, Logården.

Mikael

Mötets avslutande.
a. Ordföranden förklarade mötet avslutat

8.

Vid protokollet
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