
Protokoll vid möte vid bildancle av
Bredbandsfiber i odensåker med omnejd Ekonomisk förening

Datum: 2013- I l-05

Plats: Logården, Odensåker

o Mikael Bender Wilsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade svftet
med rnötet.

o Bengt Jonsson från Norra Vadsbo flberl'orening berättade om deras forening
och hur dorn gjort för att bilda, projektera och installera sitt nät.

o Per Mattiasson från Elektronikhuset pratade om tekniken i nätet och visade
olika typer av slangar och fiber.

. Kaf-fe och fiågestund

. Val av ordförande för mötet. Mikael frågar om l.orslag.

o Jahn-Olof ISerglund valdes till ordförande 1-or mötet.

' Ordförande frågar mötet orn förslag till sekreterare ltir mötet och val av denne .

o Karl-Sirnon Ohlson valdes till sekreterare ltir mötet.

' Ordlbrande lrågar mötet orn förslag på 2 personer till att, jämte ordföranden,
justera protokollet och val av dessa.

o Roland Svensson och Lars Dahlqvist valdes.

r Ordförande läser upp förslaget till stadgar som interimsstyrelsen tagit fram. Då
stadgarna inte varit tillgängliga för rnedlemmarna lämnas en veckas tid for
medlemmar att inkomrna med synpunkter: tid 1'or justering av protokollet.

o $6 diskuterades och vad detta betyder.
$8 Föreslås att det tydligare framgår att anslutningsavgiften är
solidarisk och inte individuell per fästighet.
$ l9 Föreslås att kallelsen kommer i tid så man hinner inkomma med
övrig fiåga rill årsmöret.

$20 ftrslag att justera foreningens tillgångarna mellan markägarna
respektive medlemmarna vid en eventuell ftirsäljning

Godkännande av stadgar.
Ordföranden frågade mötet om den blivande styrelsen ffir rätta eventuella fel i
stadgarna och göra ändringar sorn sakligt sätt är av mindre betydelse? (se
purrkten ovan)

o Mötet godl<ände att styrelsen tar in ovanstående kommenarer samt att
medlemmar får en vecka på sig att inkomrna med synpunkter på
stadgarna och ovan nämnda ändringar samt att styrelsen beviljas göra
ändringar av mindre betydelse.

Beslut om att bilda en ekononrisk örening enligt stadgarna.
ordförande frågade om det föreslagna företagsnamnet kan bytas om det inte



kan godkännas av Bolagsverket och att styrelsen fär fullmakt att ltireslå nytt
företagsnamn?

o Det nya namnet (Bredbandsfiber i Odensåker, ekonomisk ftirening)
godkändes samt att styrelsen beviljades fullmakt att ltjreslå nytt namn.

Röstlängden fastställdes i enlighet med den deltagarltirteckningen som
cirkulerat under kvällen.

Val av ordforande och 6 st styrelseledamöter.

. Mikael Bender Wilsson föreslogs till ordftirande.

Styrelseledamöter liireslogs enl igt nedan:

. Karl-Simon Ohlson

. Linda Hansson

. Bengt Wirfelt

. Fredrik Beckrnan

' Anders Eklund

. Julius Mikszath

o Ovan ordförande och styrelsemedlemmar valdes fram till nästa års
årsstämma.

. Val av revisor och revisorsledamot.

. Lars Svensson

. Thomas Söderlid

o Ovan personer valdes och Thomas valdes till sammankallande.

Fastställande av medlemsavgift och insats.
Försf ag till medlemsavgift ftr 2014 är 200:-lfastighet. Innevarande tid ftir 2013
ingår.
Förslag till insats är 500:-/fastighet. Insatsen räknas av från den slutliga
kostnaden.

o Ovan forslag till medlemsavgift och insats godkändes.

Val av ordftirande och en ledamot till valberedningen flyttades till årsstämman
2014.

I nterimsstyre I sens verksam hetsberättelse.

o Mikael beskrev interimsstyrelsens arbete och berättelsen godkändes.

Ansvarsfrihet itjr interimsstyrelsen.

o Interimsstyrelsen gavs ansvarsfrihet.



. Mötet avslutades och ordföranden tackade 1-or visat intresse.

Protokollet justeras

Odensåker 2013-12-09
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Lars Dahlqvist
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Mötesordliirande

Roland Svensson


