
Styrelsemöte - Bredband i Odensåker ek.för

Datum & plats: 2014-04-14, Logärden, Odensåker
Närvarande: Mikael Bender Wilsson, Anders Eklund, Fredrik Beckman,

Julius Mikszath + Per Mathiasson Elektronikhuset

Mötespun kter Ansvar Klart
Mötets öppnande.
Mötet förklarades öppnat av Mikael.

1.

2. Val av justerare.
Till justerare utsågs jämte Ordföranden och Sekreteraren, Fredrik Beckman och
Anders Eklund.

3. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Inga justeringar av föregående protokoll gjordes. Protokollet godkändes.

lnformation.
Inbjudan från Leader.

a) Teknikträff 2214

b) Ekonomiträff 2Bl4

4.

5. Avslutade ärenden.
a. Informationsskyltar

9 stycken informationsskyltar uppsatta vid infartsvägar + Logården.
Bord lagda ärenden.

a. lnga bordlagda ärenden.
6.

7. Pågående ärenden.
a. Nyheter på hemsidan (Linda)

Kontaktformulär tillagt. Uppdaterat med rullande bilder. Mikael undersöker
möjligheter att komplettera med blogg . Sidan är under konstruktion.

b. Redovisning av fastighetsregistret, område 3 (alla)
Klart, Mikael har färdigställt de återstående frågetecknen.
Registret kompletterat med sorteringskod 4, "Obebyggda tomter". Anders
undersöker till nästa styrelsemöte samt kompletterar i registret med det
som ej ännu är komplett.

c. Ansökan om projektstöd
Inget nytt

d. Utskick av medlemsansökan
Avvaktas tills registret är helt klart.

e. f nbjudan till teknikträff på Sötåsen den 2214.

Mikael och Bengt deltar.

f. Inbjudan till ekonomiträff på Sötåsen den 2814

Mikael och Anders deltar.
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g. Ekonomiredovisning
När Simon kompletterat med sin tidsredovisning kommer ansökan om

bidrag att skickas in. Gäller aktiviteter från okt-13 till mars-14

8. Nya ärenden.
a. Offertförfrågan projektering

Per Mathiasson från Elektronikhuset var inbjuden för att informera om vad

dom kan erbjuda i form av projekteringshjälp av fibernät.
Mikael gick igenom vad som är gjort/förberett, dvs identifiering av

fastigheter samt respektive fastighetsägare, mätning och beräkning av
grävning/plöjning som sedan resulterat i en genomsnittlig sträcka.
Olika varianter av Pers projekteringsmedverkan diskuterades. Från
"löpande konsultation" till helentreprenad.
Mikael informerade om samtal med Länstyrelsen (Monica Remmerth-Ekh)

som sa att förening arna skall projektera för 100o/o anslutning samt med en

viss överkapacitet, 10-20o/o, för nya fastigheter i framtiden.

Per's förslag: Göra en grovkalkyl (förprojektering) för att få en första

uppfattning (innehåller ungefärlig mängd slang, fiber, antal skap etc.)

Projektering skulle kunna påbörjas i början på maj månad.

lnget beslut togs om användande av Pers tjänster. Först måste ett

förfrågningsunderlag tas fram som Elektronikhuset sedan svara på med

en offert. Pengar till en grovkalkyl tas via "Fiberchecken" från Leader.

b. Arbetsmöten.
Planeras vid behov, om arbetsanhopning uppstår. Mikael

riga frågor.
a. Inga övriga frågor.

10. Mötets avslutande.
a. Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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