
Protokoll Styrelsemöte Otterbäckens Fiber Ek. För. 2017-02-08 

Närvarande:   

  Gunilla Palmquist, Gunnar Södergren, 

  Staffan Gustafsson, Bo-Göran Romppanen, 

  Marie Wedin, Marcus Johansson. 

 
Noterat: 
 

1. Dagens möte öppnas av ordförande. 
2. Protokolljusterare för mötesprotokollet är Marcus Johansson  
3. Dagordning godkännes. 
4. Föregående protokoll gås igenom av Gunilla och godkännes. 

5. Ekonomisk situation. Idag finns det 1 035 726,36   på kontot. 
Marie och Håkan Tropp kommer att sammanställa aktuellt material till bokslut 
och överlämna detta till revisor Mia Nilsson. 
Tre medlemmar har ännu ej betalt medlemsinsats och avgift. Kontaktas av 
Staffan. 
Medlemmar som begärt utträde ur föreningen kommer att få tillbaka pengar efter 
årsmötet.  

6. Det finns ännu inget nytt angående budget 2017. 
7. Onsdag den 22 mars kl 19 00, kommer föreningen att ha sitt årsmöte  i Folkets 

Hus. 
8. Av föreningens medlemmar har 170 skrivit avtal och det har inkommit 169 

tjänsteavtal. 
9. Hemsidan är välbesökt. Ca 50 personer/dag i nuläge. Hittills har sidan haft 

26 622 besök. 
10.  Utbyggnationen. Staffan ger en kort rapport då Erik ej är närvarande. 

Schakt är klart. 
Fiberblåsning. Allt klart utom stamsträckan Amnehärad-Otterbäcken som måste 
blåsas nu. 
Svetsning – några hus återstår, skåpen svetsas nu 
Nodhus – svetsning påbörjas när skåpen är klara. 
Tidplan: den reviderade ser ut att hålla. 
Tre medlemmar har meddelat att gängorna i deras boxar inte fungerar. Ska kollas 
upp. 

11. Öppet hus med utdelning av mediaboxar. Många medlemmar kom och hämtade 
för de som inte kunde komma finns boxar att hämta hos Staffan eller Gunnar. 

12. Styrelsen har fått en del positiv respons för sitt arbete och det känns bra! 
13. Övriga frågor. Staffan har satt ihop ett infoblad angående uppsägning av fast 

telefoni som skickas ut imorgon. 
Bo-Göran undrar över vilka kommunala fastigheter som ska ha fiber? Fiberkartan 
är idag ej korrekt. Staffan hör med Erik. 
Gunilla inbjuder styrelsen till ett möte på Folkets Hus den 15 feb kl 18 00. Ämnet 
är ” Att utveckla kustsamhället Otterbäcken”.  

14. Nästa styrelsemöte är tisdag den 28 feb kl 17 30 på Allmänna väg 20. 



15. Mötet avslutas. 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet   Justerare 
 
 
 
 
 
 
Gunilla Palmquist   Marcus Johansson 
 
 
 

 
  

 
  
 

 

 

 


