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1. Mötet öppnades av Staffan.
2. Oscar är dagens protokolljusterare.
3. Dagordningen godkändes
4. Föregående protokoll gås igenom och godkändes.
5. Ekonomi. Revisor har granskat 2015 års räkenskap och godkänt den. I nuläget har
föreningen 43 338, 04 på kontot.
6. Hemsidan. 10 730 sidvisningar hittills. Flest besökare har sidan: Nyheter.
7. Två nya anmälningar inkom runt slutet av 2015. Staffan berättar att det finns intresse
hos Otterbäckens hyresvärdar att ansluta fastigheter om föreningen kan hitta en
godtagbar lösning för hyreshus. Anslutningssiffran är nu uppe i 130 fastigheter inkl
kommunens.
8. Erik rapporterar att projekteringen för stamnätet nu är klar. I morgon torsdag
kommer fastighetsägare som berörs av markavtal att få besök av Erik, Gunnar och
Ulf. Detta gäller ca 10-12 fastigheter. Markavtalen beräknas vara klara till
årsstämman. Erik har skickat ut upphandlingsinbjudan till 7 företag. Räknar med att
ha svaren klara mitten av februari. Skagerns energi planerar att inleda ett samarbete
med Vänerenergi när det gäller att få fiber till tätorterna Gullspång och Hova.
9. Paraplyförening. Staffan rapporterar från senaste mötet med paraplyföreningen. Ett
avtal angående ekonomistöd till föreningarna är klart. Föreningarna får betala ca 25

kr/medlem/månad för tjänsten. Upphandling för serviceavtal för nätet skickas ut i
dagarna.
10. Förberedelse årsstämman den 10 feb. Ordförande och kassör skriver
verksamhetsberättelse. Revisionen är klar.
Styrelsen kommer att föreslå att samtliga som anmält sig för anslutning 2015 men
inte betalat medlemsavgift ännu, betalar avgiften 100 + 200 kr och att 2016 blir ett
avgiftsfritt år för samtliga. Hur hanterar vi medlemmar som ej anslutit sig? Efter en
granskning av stadgarna och en del diskussion beslutar vi att ta upp frågan på
årsstämman. Information om hur långt arbetet med projektering gått och framtida
arbete ges av styrelsen och Skagerns energis representant.
Under veckan som kommer ska Staffan träffa Skagerns energi för att bl a diskutera
frågorna ”efteranslutning och betalningssätt för anslutning”.
11. Övriga frågor. Hur gör man kommande markavtal synliga i fastighetsdokumenten
inför framtiden? Gunilla ansvarar för annons till Mariestadstidning och affischer till
anslagstavlor. Ulf ordnar med nyckel. Förhoppningsvis kan vi låna kommunens
projektor.
12. Nästa styrelsemöte är tisdag den 16 feb kl 17 30 på Allmänna väg 20.
13. Mötet avslutas.
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