Styrelsemöte Otterbäckens Fiber Ek. För. 2016-03-08
Närvarande:

Gunilla Palmquist
Gunnar Södergren
Staffan Gustafsson
Ulf Nilsson
Bo-Göran Romppanen
Marcus Johansson
Marie Wedin

1. Staffan hälsar välkommen och öppnar mötet.
2. Dagens protokolljusterare är Ulf.
3. Dagordning godkänns
4. Gunilla går igenom föregående styrelseprotokoll som godkännes och läggs till handlingarna.
5. Staffan går igenom föreningens ekonomiska situation. I stunden finns 43 402,29 på kontot.
6. Kassör. Marie Wedin har tackat ja till kassörposten i föreningen. Hon har som önskemål att få prova
ett år.
7. Gunnar rapporterar 12 556 sidvisningar och att han nu väntar på en bild på Marie till styrelsesidan.
8. Info brev till samtliga medlemmar. Staffan har avvaktat med brev eftersom han vill kunna informera
om kassör och vem som fått anbudet på grävning i Otterbäcken. Kassör är nu klart och
anbudsförfarandet förväntas vara klart nästa vecka.
9. Ulf rapporterar från i Gullspångs Fiber Ekonomiska Förenings möte där vår ansökan om medlemskap
behandlades. Även Håkan Tropp deltog i mötet. Han är den som ska bistå samtliga fiberföreningar i
paraplyorganisationen med ekonomifrågor. Samtliga föreningars kassörer kommer att träffa honom så
småningom.
10. Vår förening behöver utse två representanter till paraplyföreningen G F E F :s styrelse samt två
stämmodelegater till årsmötet i maj. Fundera, så tar vi upp frågan vid kommande möten.
11. Avtal.
Lars Johansson, Erik Söderström och Staffan har haft en träff där man gått igenom avtalet mellan
Skagerns Energi och Otterbäckens Fiberförening.

Vi går igenom avtalet mellan Skagerns Energi och Otterbäckens Fiberförening noggrant och anser att det
är ok.
Vi går igenom det slutgiltiga anslutningsavtalet och anser att det är ok.
Två markavtal i Otterbäcken är nu klara. Arbetet med markavtal fortsätter både gällande privat och
kommunal mark.
12. Extrastämma. Vi behöver ha en extrastämma där kompletteringsval behandlas. Samtidigt inbjuder vi till
Öppet Hus för avtalsväxling, dvs det definitiva avtalet skrivs under. Datum blir måndag den 18 april
mellan kl 18 00 – 21 00. Folkets Hus är bokat.
13. Övriga frågor.
Gunnar undrar om årsmötesprotokollet kan publiceras. Svaret är ja.
Staffan har haft kontakt med Net@once angående flerfamiljshusen. Fler kontakter behövs för att få svar
på våra frågor.
14. Nästa styrelsemöte är tisdag den 12 april kl 18 00 på Allmänna vägen 20.
15. Mötet avslutas.
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