
Styrelsemöte - Bredband i Odensåker ek.för

Datum & plats: 2014-03-03, Logården, Odensåker
Närvarande: Mikael Bender Wilsson, Anders Eklund, Linda Hansson,

Karl-Simon Ohlson, Fredrik Beckman, Julius Mikszath

Mötespunkter Ansvar Klart

Mötets öppnande.
Mötet förklarades öppnat av Mikael.

1.

Val av justerare.
Tilljusterare utsågs Linda Hansson och Fredrik Beckman.

2.

3. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Inga justeringar av föregående protokoll, undertecknades och godkändes.

4. lnformation.
a. Byalagsmöte på Logården, 1712(Tidavad, Kyrkstugan)

10 föreningar träffades för att gå igenom förändringar avseende
kommunikationsoperatörsavtal. Telia har ändrat sin inställning. Ett nätverk

kommer att bildas mellan föreningarna där Mikael är sammankallande.
b. Bredbandsträff på Sötåsen, 2412.

Mikael informerade om mötets innehåll och gick igenom en presentation

som hölls på mötet. De som inte läst igenom bilagor (finns på Dropbox)

bör absolut göra det, framförallt avseende upphandling.

5. Bordlagda ärenden.
a. Hemsida och domänadress (Fredrik)

Fredrik visade hur man kommer åt hemsidan, de verktyg som finns för att

skapa hemsida etc. Fredrik kommer lägga upp mailadresser och

kopplingar till de som skall ha åtkomst till info-adresen.

b. E-postadress (Fredrik)
Diskussion om hur e-posten skall hanteras, regelverk, vem som ansvarar
för vad etc.

c. Skyltar (Anders)
Skyltarna är levererade. Behöver förses med lite plywood etc, förslagsvis

under en gemensam arbetsdag.

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

Område 1, 2 och 5 inlagt i filen. Område 4 och 6 finns "lokalt", förs över till

huvudfilen. 3 och 7 återstår att göra.

Fredrik
Anders
Simon
Bengt
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b. Sträckmätning (Alla)
Område 1, 2,3,4 och 6 är mätt. Område 5 återstår, område 7 oklart.

Kommer att migreras, ansvarig Mikael.

Mikael B

7. Nya ärenden.
a. Ansökan om projektstöd.

Mikael skall fram till nästa möte ta fram förslag på de uppgifter som skall

ligga till grund för ansökan samt vem som skall göra vad för att snabba

upp arbetet.
b. Ärsstämma.

Arsstämma enligt stadgar utlyses till den 31 mars. Eftersom vi ännu inte

har antagit några medlemmar kommer endast styrelsen att närvara.

Mikael B

8. Övriga frågor.
a. Mailadresser.

(För koppling till info-mail)

iulius. mikszath@gmail.com
mikael. benderwi lsson@tele2. se

anders.eklund @tidaholms-sparbank. se

b. Styrelsen tydliggörs i register.
c. Personliga projektdagböcker.

Dessa skall uppdateras till nästa möte, 1st/månad, (nov, dec 2013 samt
jan, feb 2014), totalt 4 st / styrelsemedlem. Endast egna insatser, ej

styrelsemöten. Gemensamma aktiviteter förs in av Bengt Wirfelt.

d. Möte om teknik, Sötåsen.
Ett informationsmöte med inriktning på teknik kommer att hållas på

Sötåsen någon gång under maj månad. Under hösten kommer ett möte

att hållas med fokus på ekonomi. De hålls genom Leader, Norra

Skaraborq.

Mikael

Alla

B

Mötets avslutande.
a. Ordföranden förklarade mötet avslutat.

9.

Vid protokollet

Julius Mikszath

Justeras
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Linda Hansson
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