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Bredbandsfiber I Odensåker med omnejd

Sfyre/sep rotokoll 40 / 2015

Datum : 201 5-1 2-1 4 Logården, Odensåker
Närvarande: N/likael Bender Wilsson, Linda Gustafsson, Anders Eklund, Bengt
Wirfeldt + omrädesombud, Linnea Johansson och Henrik Svaimark från Bengtstorps
fiber. Benot Jonsson från Norra Vadsbo fiber

l) Mötets öppnande
a. Mikael öppnade det stadgeenliga mötet med Bredbandsfiber I Odensåker

med omneid klockan 19.18 den L4 december i Logården.

2) Val :rl' iusterare
a. Till justerare valdes jämte Ordföranden och Sekreteraren, Bengt Wirfeldt,

Mikael Linder.

3) Föregående rrrotokoll + iustering
a. Mikael läste upp föregående mötesprotokoll" Protokollet godkändes i

föreliggande form.

4) Information
a) Informatron från Zitius som gästar oss tdag,

Zitius har rdag 120 avtal med fiberförenrngar och har ca 80% av

landsbygdsavta len.

Kan garantera 1Gb till slutanvändare tack vare ett robust backbone.

5) Bordlngda ärenden

6) Påeåcndstäreldcq

a Status för medlems-, mark- och anslutnlngsavtal (Linda)

420 medlemmar, 361 markavtal och 357 anslutningsavtal

b. Vi har skickat ut påminnelse för de som inte lämnat in anslutningsavtalet

c. Nytt anslutningsavtal för fastigheter med reducerat pris.

Vi bordlägger frågan till nästa möte (Anders E)

d. Intresseutskick till fastigheter i Borrud.

e^ Frågor från Daniel Wilsson"

Bordlaggs till nästa möte" (Anders E)

f. Personligamedlemsskyltar.
Bengt har med skyltar för nytillkomna



Upphandling kommunikationsoperatör"
Vi väntar på att anbudstiden skall gå ut.7st har hämtät
upphandlrngsmatena let

Upphandling tota lentreprenad.
Underlaget lacies upp förra veckan. En har hämtat materialet.

Ny mappstruktur Dropbox.
Mikael har börjat lägga upp en nV mappstruktur Han återkommer när den är

kla r

Möte med kommunen.
Kommunen vill gärna ha ett nytt möte den 3 februari kl 17:00 iVänerEnergi s

lokaler. Vi tar upp punkten pä kommande möte.

7) Övrisa fråsor

a) Valberedningen önskar att medlemmarna i styrelsen återkopplar till valberedningen

snarast, dock senast den 31/1, om man avser att avsäga sig uppdraget t styrelsen

b) Datum för årsstamma 2016 tas upp på nästa möte. (Hembygdsföreningen har

årsstämma den 2913)

c) Nästa möte 1111 i Logärden k|.19.15

d) Uppläsningprotokoll

8) Mötets avslutande
Mikaei Bender Wilsson förklarade mötet avslutat 20:45
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Ordförande: Mikael Bender Wilsson
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Justerat av' Bengt WrrfeltJusterat av. Mrkaei Linder


