
Bredbandsfi ber I Odensåker
Styrelsemöte 54, 2016-10-27, kl L9.00

Närvarande från styrelsen: Anders Eklund, Mikael Kull, Mikael Linder, Mikael Bender Wilsson,

Carina Lundgren, Karl-Simon Ohlson, Bengt Wirfelt.

L) Mötets öppnandes

Mikael BW öppnade det stadgeenliga mötet med Bredbandsfiber I Odensåker klockan 19.00
den27 oktober i Logården

2) Val av justerare

Till justerare valdes jämte Ordföranden och Sekreteraren, Anders Eklund och Karl-

Simon Olson

3) Föregående protokoll + justering

Föregående mötesprotokoll som var med i möteskallelsen lästes upp. Protokollet godkändes
i föreliggande form.

4l Information
a. Deltagande i ekonomiinformation från Länsstyrelsen (Anders)

i. Anders deltog i träffen och fick information om vad som krävs för handlingar
mm för att få sitt bidrag fullt utbetalt och vilka misstag som resulterar i

avdrag för stödet. Det var ett givande möte enligt Anders.

5) Pågående ärenden

a. Avtal med Mariestads kommun/Vänerenergi (Anders)

i. Föreningens förslag är ej klart. Mikael och Anders tar gemensamt fram ett
förslag. Vi bör först awakta fiberblåsningen i Tidavad för att se att
kanalisationen där är intakt.

b. Markavtal medlemmar(Karl-Simon)

i. Vi har uppdaterat registret och ska ta fram en lista där vi har grävt för att få
fram en lista där vi nu vet att vi kommer passera.

ii. Vi saknar markavtal för vissa samfällda vägar. Vi ska upprätta avtal där det så

krävs.

iii. Medlemslistan ska uppdateras med slangmärkning för varje anslutning, inte
bara för varje fastighet.

c. Markavtal kommunen/Tidavad
i. Vi har bett att få upprätta ett markavtal för kanalisationen i Tidavad (inkl.

fotbollsplatsen) med kommunen men kommunen har ännu inte kommit
tillbaka med ett avtal.



d. Hjälp med utsättning
i. Conny begär hjälp för utsättning i område 4 och 5 från Jula.

e. Medlemsskyltar
i. Två nya medlemsskyltar ska tillverkas.

ii. Vi har fått en skylt från jordbruksverket som ska sättas upp för att visa att vi

fått bidrag.

f. Grävstatus (Mikael K)

i. Grävningen pågår med bra drivning och har nu nått mer än 50 %

C. Byggmöten (CarlJohan)

i. Nästa byggmöte är LO nov. Då skall grävkostnader för nya medlemmar

diskuteras med NSl.

h. Ekonomirapport(Anders)
i. Ett L6-tal medlemmar har ännu inte betalt anslutningsavgift. Anders och

Carina har gått igenom de flesta och sorterat ut dem som inte vill vara med.

Vi skickar en påminnelse till de som vi saknar betalning för.

i. Hemsidan

i. Vi kommer lägga ut den instruktion som vi fått från Zitius på hemsidan om

hur mediaomvandlaren skall installeras och kopplas till förbrukningsenheter.

j. Nya regler för ekonomiska föreningar (Byanätsforum okt.2016)

i. En ny lag har tillkommit som reglerar ekonomiska föreningar. Dessa är främst

till för att underlätta det administrativa arbetet. Vi bör ta ställning till dessa

nya regler och se om våra stadgar behöver ändras. Anders tar fram detta till
nästa möte.

6) Ändrade regler från Jordbruksverket (Byanätsforum okt.2016)

a. Nya regler gällande avdrag på fibernätet om alla krav inte uppfylls.

7) Coompanion
a. Erbjuder utbildning angående lagändring för ekonomiska föreningar. Anders ska kolla

om han kan närvara den 8 november i Falköping.

8) Övriga frågor

a. Frågor om när grävningen ska påbörjas i Jula har inkommit på vår Facebooksida.

Mikael svarar att vi uppskattar att den ska påbörjar i början av nästa år.

9) Nästa möte

a. Inget nytt datum bokas men planeras in innan årets slut.

10) Uppläsning protokoll



M ötets avsluta n d e

Mikael Bender Wilsson förklarade mötet avslutat k|.20:30

ikael Linder

J usterat av:riAnders Eklund

Ordförande: Mikael Bender Wilsson

J usterat av: Ka rl-Simon Oh lson
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