Styrelsemöte Otterbäckens Fiber Ek För. 2016-10-10

Närvarande: Staffan Gustafsson
Marie Wedin
Ulf Nilsson
Gunnar Södergren
Bo-Göran Romppanen
Gunilla Palmquist
Marcus Johansson
Aron Kardeus
Inbjuden:

Erik Söderström

1. Mötet öppnas av Staffan.
2. Dagens protokolljusterare är Aron Kardéus.
3. Dagordning godkännes.
4. Föregående protokoll gås igenom och godkännes.
5. Ekonomi. På kontot finns idag 43 569 kr. Det nya bokföringssystemet är igång och
fungerar bra. Föreningen har fått ett positivt svar ifrån skatteverket vilket innebär att
föreningen nu är momsregistrerad och har F-skattesedel..
Hur gör vi med de fakturor som nu ska skickas ut till medlemmar där grävningen är
klar, fakturan på 6000 kronor? Ska styrelsen sköta detta eller ska vi köpa tjänsten av
Håkan Tropp?
Efter diskussion beslutar styrelsen att köpa in tjänsten från H Tropp som då sköter
arbetet från utskick till inbetald och registrerad summa/fastighet.
Kostnaden för detta är 4 860 kr.
6. Medlemmar som tecknat avtal är 164 stycken.
7. Hemsidan. Gunnar efterlyser nyheter och bilder till vår hemsida. 20 588 besök har
registrerats hittills.

8. Erik redogör för projekteringen.
Grävningen är nästan klar för etapp 3. Kvar är Delfin- och Distansvägen. Därefter
startar etapp 4 (från hyreshusen to.m Pontonvägen väster om Allmänna väg).
Under helgen den 15-16 oktober kommer grävning mellan Badängen och hamnen att
ske. För denna sträcka är Meckis entreprenör.
Tidsplanen håller och grävningen beräknas vara klar innan december. Nu ligger
ansökan om bygglov för nodhusen inne.
Onsdag den 12 okt är det byggmöte i Hova.
9. Medlemsmöte den 9 nov. i Folkets Hus.
Startar med information om arbetet som genomförts och vad som kommer att
hända. Viktigt att informera om vad som krävs för hur och när varje fastighet
förbereds för indragning av fibern i huset. Skagerns Energi (Erik), Net@once och PF:s
Entertaiment medverkar. Boxar för in- och utvändig montering kommer att finnas för
utdelning under mötet
Ulf sätter upp affischer vecka 44 och Gunnar delar ut kallelser till medlemmar utan
mail. Staffan mailar ut till övriga plus hemsidan. Fika serveras.
10. Övriga frågor.




Gunilla informerar om en pågående Leaderansökan. Arbetsnamnet på
ansökan är ”Utveckla kustsamhället Otterbäcken med närområde”. Ett
projekt som är tänkt att utvecklas i samverkan med föreningarna i
Otterbäcken. På Byalagets höstmöte den 24 oktober, informeras om
projektet.
Erik delar ut boxar till styrelsen.

11. Nästa styrelsemöte är måndagen den 7 nov kl 17 30 på Allmänna väg 20.
12. Mötet avslutas.

För protokollet

Justerare

Gunilla Palmquist

Aron Kardéus

