
Bredbandsfiber I Odensäker

Styrelseprotokoll 5l / 2016

Dutum: 2016-06-l I Logården, Odcns(iker

Närvarande
Styrelsen: Mikael BW, Anders E, Mikael K, Mikael L, Bengt W, Carina L, Karl-Simon, Carl-

.Johan Fasth

I ) Mötetsjlp_png_urlc'

a" Mikael BW öppnade det stadgeenliga mötet med Bredbandsfiber I

Odensåker klockan 15.00 den lL "lunr i Loeården"

2) Val ay_iurlcrarq
a. Tilljusterare valdes jämte Ordföranden och Sekreteraren, lVlikael Kull och

Anders Eklund

3) Förcgåendc protok

a" Foregäende mötesprotokoll var" rned r möteskallelsen och lästes därför
rrrte upp, Protokollet godkändes iföreliggande form.

4) llrform:rtion

a. Miite arr-uåencle hidragssirkande pa CSP

i" Vi flnner ilrte dctta intrcssant i clä vi är 1örbi cienna pLurkt

5) Bordlasd:r ärcnde

(r) Pirgilenrk iirenden

år" [] rdragsiikandc

i. Vi kornrricr iritc iä stiid tör dc': I'astiglreter som hartillgäng till
NCA nät (53st)" Enligt iniorrnation l'rån boende i Jirla sä kan

llcra av lastigheterrra inte fä tillgång till detta pga

kapacitetsbI.isl."Andersoc|rKar|-Simonko||aruppvialelia
onr sarntliqa av dessa verkligen kan fä höghastighets-
bredhancl.

ir. Vi har giort en kalky-l sottt vis;.tr i.rtt orn tnatt räknar med

intäkterna tiirn Zitius sonr så är det fbrtfarande positivt
ekontlrniskt att lia rnecl der:or11 vi urte tär bidrag lör oclr vi
k()ilrrcr. lnle all utcrlLrtu iastlghctcrna iOrn lrar tillgang tili
\Cr,\ nåit.

b. Kontaktansvarig rnot NSI

i. Mikael Kull blir kontakansvaris inot NSI

1" I-gc'n Mailbor

a" Mikael I-inder sätter Lrpp en cgen inkorg till
Mikael Kull så att vi separerar vårir
rredlemrnars rnail och proiekte ringsmail i

f'ramtiden. Adressen bi ir:



c,

d"

ii. Markavtal

l. Vi behöver ha nrcr h"iälp från liivilliga i varie ornriide
att 1ä ihop rrarkavtalctr. Vi behöver Zivctt gii igerrorn

avtalerr noggrannarc mccl de soln är tttc oclr ska lh
avtalen påskrivna så att dc iir råitt inlbrtneradc ocli
kan svara bättrc' på fiägor.

I I jälp mcd utsåittriirrg.

i" Vi behöver tä fralr båittre kartgr till fle sonr it,bbar nrcd

Lrtsättningen Mikacl KLrll skriver ut storre kartor.

Nya nredlen-lnrar

i. Anslutningsavgiti

l. Vi kornrncr nu all tillärnpa den iri)gre
anslirtnttrgsavgitierr (l1.000 kr) för de tnedlettttrar
\onr [4rf ir-]crl clicr l(i i6-05- I 5 Orsakcn iir att clet

;nediiir hösre k()stlracicr för pro"jektering och
iriateria L

e" Sk 
', 

ltar

i. Vi har be ställt 4(J nva sk1,'ltar lör utsättnrng.

"7\

8)

0vriga fråqor

a. Vi lrar cn flilrli \l\og s()ill

lrartt ittcd \iltit nrilsi\ ille f

skogcri avverkad"

Nästa rnöte

a. Stvreisernötc vici bchor,

b. Byggnröte de n l6i (-r

n.lirslc arvcrkas liir att NSI ska konrtra
l-arrtratiiinst lir ctt alte rnatri. för att f li

t-

- .z r/
'J

Ordförande: Mikael Bender Wiisson'i
'i

9) Unnläsnins prot(ffi

MöLets avslutande

tl(
,' F-

i,/'4-' / ----- ----/, !--

Protokollför4re. Mikael [-inder, i\
: i li,

\L;!*y"[LLU
iusterat av Mikaei Kull

;t'i I
1" 'l'il, lt I

.Jrlsterat av

, ,(,tt,''
Anders Eklund


