
Styrelsemöte - Bredband i Odensåker ek.för

Datum & plats: 2014-03-17, Logården, Odensåker
Närvarande: Mikael BenderWilsson, Anders Eklund, Linda Hansson,

Karl-Simon Ohlson, Bengt Wirfelt, Julius Mikszath

Mötespunkter Ansvar Klart

Mötets öppnande.
Mötet förklarades öppnat av Mikael

1.

2. Val av justerare.
Tilljusterare utsågs jämte Ordföranden och Sekreteraren Bengt Wirfelt och

Anders Eklund.

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

4. Information.
a. Mikael informerade om länsstyrelsens nyhetsbrev.

5. Bordlagda ärenden.

6. Pågående ärenden.
a. Hemsida

Vi gick igenom ett utkast till hemsida men den är ännu ej klar att

oubliceras.
b. Redovisning av fastighetsregistret.

i. De återstående 219 fastigheterna som ännu ej registrerats
delades upp lika mellan styrelsemedlemmarna. Klart till nästa

möte.
ii. Brevutskick.

Samtliga ansvarar för att i registret markera mottagare av

brevutskick genom att sätta en '1:a i kolumn N.

iii. Dokumenthantering.
När vi arbetar med registret som ligger i mappen
"Medlemsregister" ändrar vi namnet på filen "LEDlG.doc" till
"Namn.doc". T.ex om Simon arbetar med registret byter han

namnet på Wordfilen till "Simon.doc"

c. Sträckmätning.
Alla sträckor är nu inmätta och ett preliminärt resultat pekar pä ett

medelgrävavstånd på under 300m per fastighet.

d. Färdigställande av skyltar.
Anders införskaffar material och meddelar när detta finns tillgängligt.

Alla

Alla

Anders
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nkter Ansvar I Klart

e. Ansökan om projektstöd
i. Anders undersöker vad som gäller för samrådsmötet med

markägare.
ii. Vi fördelade ut arbetsuppgifterna som krävs för en komplett

ansökan, se bilaga till protokollet
iii. Mikael kontaktar Per Mathiasson, Elektrohuset, för att få hjälp att

uppskatta anläggningskostnaden för en preliminär budget
t. Genomförande av årsstämma och stämmoprotokoll.

Anders tar fram ett underlag för årsstämman och redovisar vid nästa
möte.

g. Utformning av medlemsutskick
Vi har gått igenom utskicket och kommer att komplettera med vissa
uppgifter som behövs för registret,

h. Tidrapporter.
Alla uppdaterar sina tidrapporter från Nov 2013 till Feb 2014. En
tidrapport per månad och styrelsemedlem.

Anders

Mikael

Anders

Alla

7. Nya ärenden.
a. lnformation till Hembygdsföreningen.

Vi kommer att informera hur arbetet i fiberföreningen fortskrider på

hembygdsföreningens årsstämma torsdagen den 2013.

Mikael B

8. Ovriga frågor.

9. Mötets avslutande.
Ordföranden förklarade mötet avslutata.

Vid orotokollet

Julius Mikszath

Justeras

Justeras
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