Styrelsemöte Otterbäckens Fiber Ek För. 2016-09-20
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1. Mötet öppnas av Staffan.
2. Dagens protokolljusterare är Marcus Johansson.
3. Dagordning godkännes.
4. Föregående protokoll gås igenom och godkännes.
5. Ekonomi. Ekonomiska situationen är tämligen oförändrad. Föreningens kassör, Marie
önskar köpa in ett bokföringssystem för 89 kr/ månad. Styrelsen bifaller detta.
Staffan har ansökt hos Skatteverket om momsregistrering vilket innebär att momsen
kan dras av. Skattemyndigheten vill dock ha en del förtydliganden om vad föreningen
kommer att sälja.
6. Medlemssituationen. Fem nya medlemmar har tillkommit och en gammal har avgått
vilket innebär att vi idag har 164 medlemmar som skrivit avtal.
7. Hemsidan har hittills haft 19 893 besökare.
8. Erik redogör för projekteringen.
Projekteringen går bra men ibland uppstår oväntade dilemman som måste lösas, som
tex efter delar av Amnevägen fick man gräva på tomtmark pga den mängd befintliga
ledningar som finns i vägkanten.
Samma sak gäller vissa delar av Allmänna vägen och nu söker man lösningar för dessa
sträckor.

Erik har skickat brev till medlemmar inom etapp 3 ( B, C och D gatorna ) och kommer
att besöka dessa med start vecka 39. Etapp 4 startas upp om ca 3-4 veckor med brev,
besök och grävning.
I slutet av november beräknas det mesta av grävningsarbetet vara avklarat och då
kan ”blåsningen” starta. Asfaltering sker i vår.
Hjälp för medlemmar som önskar det. Firman PF:s Entertainment kan bistå i att få
hemutrustningen på plats till en kostnad av 800 kr.
9. Informationsmöte. Styrelsen beslutar att ett infobrev går ut till medlemmarna i
september och att ett medlemsmöte ska anordnas i november under v 45. På mötet
vill vi att, förutom styrelsen, Skagerns Energi ( Erik ), PF:s Entertainment och
Net@once deltar. Erik kontaktar de två föregående och Gunilla bokar Folkets Hus.
10. Paraplyföreningens senaste styrelsemöte. Sörens TV var inbjuden för att diskutera ett
ev samarbete.
En enkät kommer att gå ut till medlemmarna i de föreningar som är klara med sitt
nät för att kolla upp hur det fungerar och vad vi andra kan undvika att göra fel. Nästa
möte, 11 okt, har tema erfarenhetsutbyte mellan fiberföreningarna i Gullspångs
kommun. Man kommer även att granska de offerter, angående drift och underhåll av
näten, som inkommit.
11. Inga övriga frågor.
12. Nästa styrelsemöte är måndag den 10 okt kl 17 30 Allmänna väg.
13. Mötet avslutas.
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