
Bredbandsfi ber I Odensä ker
Styrelseprotokoll 55 I 2016

Datum : 201 6-1 2-08 Logården, Odensåker

Närvarande:
Styrelsen: Mikael Bender Wilsson, Mikael Kull. Carina Lundgren, Karl-Simon Olson,
Carl-Johan Fasth, Bengt Wirfelt.

l) Mötets öppnandes

2) Val avjusterare
a. Karl-Johan Fast och Bengt Wirfelt valdes tilljusterare.

Föregående protokoll lästes inte upp då det skickades med kallelsen.

Infbrmation

a" Coompanion, ekonomi och stadgeutbildning.

Anders E f-ick förhinder och kunde inte delta på ovanstående

utbildning"

5) Pågående ärenden

a. Avtal med Mariestads kommun/VänerEnergi

Anders E har skapat ett forslag på avtal. Anders skickar över avtalet
till VänerEnersi för undertecknande"

3)

4)

b. Markavtal medlem mar

Karl-Simon O rapporterar på

avstämd med NSI.
nästa rnöte då rnedlemslistan inte var

d.

c. Markavtal kommunen/Tidavad

Vi väntar på svar från kommunen. Mikael BW kontaktar
kommunansvarig.

Hjälp med utsättning

Conny C har fått extra hjälp från Jula. stort tack till dorn.

G rävstatus

Grävningen fortlöper enligt plan. Blåsningen gär även den

problernfiitt. Det har varit problem rned tryckningen vid fotbollsplanen
men inget soffr fiörsenar.

Vid vissa fall har tomgrävningen frångått den ursprungliga
projekteringen soffr gjorts tillsammans med fastighetsägaren. I dessa

falf kan det vara lärnpligt att NSI tar kontakt med markägaren och
infonnerar orn ändringen innan tomtschakt grävs. Kull och Karl-Johan
tar upp detta med NSI vid nästa byggrnöte.

g.



Byggmöten

I.Jpptändning av nodhus I iTidavad planeras i mars och ett r-rtskick

kommer göras till medlernrnarna i sammanband med detta.

Olycksfallsforsäkringen är tecknad för personer soffl arbetar på

foreningens uppdrag ihop med NSl"

Ekonom ira ppo rt (Anders)

Allt gär enligt plan och pengarna kommer räcka till I'ebruari. Från och
med rnars 2017 behöver dock ett lån tas upp for att klara likviditeten
fram till dess att utbetalningarna från Länsstyrelsen startar.

Betalningarna från rnedlemmarna flyter in bra.

Extra fiber för sarntliga boende i området (även icke rnedlemrnar)
kommer tas med i projektet. Sarntliga i styrelsen röstade ja 1'or detta
törslag"

h. Medlemsinformation

Brev med installationsinfonnation ltir nodhus I presenterades och det
beslutades att skicka ut det ca. 2 veckor ftire upptändningen.

6) Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

7) Nästa möte

Nästa rnöte planeras ijanuari 20ll

8) Uppläsning protokoll

Protokollet lästes upp för kontroll.

i strax före januaris byggmöte.

Mötets avslutande

Mikael Bender Wilsson forklarade rnötet avslutat klr.20:25

Ordforande:

J usterat av:,\
l

g.

Protokol '-;l::";/,

J usterat av: Bengt Wirfelt


