Protokoll Styrelsemöte Otterbäckens Fiber Ek. För. 2017-02-28

Närvarande:
Gunilla Palmquist,
Gunnar Södergren,
Staffan Gustafsson,
Bo-Göran Romppanen,
Marcus Johansson,
Inbjuden:

Eric Söderström

Ärenden:
1. Mötets öppnas av ordförande Staffan.
2. Protokolljusterare för dagens protokoll är Gunnar Södergren
3. Dagordning godkännes.
4. Föregående protokoll gås igenom och godkännes.
5. Staffan redogör för det ekonomiska läget.
På kontot finns idag 1036 246. 36 kr
Marie kontaktar och förser Mia Nilsson revisor, med material inför årsmötet.
Det saknas fortfarande en inbetalning för medlemskap.
Finns ännu några nuvarande medlemmar som behöver begära utträde ur
föreningen.
Medlemsavgift under 2017. Styrelsen kommer att lägga ett förslag på 200 kr i
medlemsavgift för 2017 på årsmötet den 22 mars.
Abonnemangsavgift betalas fr o m 1 april 2017 då nätet ska vara igång.
6. Håkan Tropp har sammanställt föreningens bokslut. Staffan går igenom och delar
ut ett förslag till styrelsen som samtliga styrelsemedlemmar ska gå igenom och
godkänna innan årsmötet. Ordinarie ledamot skriver under.’
7. Förslag för budget 2017 presenteras av Staffan och diskuteras i styrelsen.
8. Innehåll på årsmötet den 22 mars.
Årsredovisning.
Nya stadgar.
Nya val.
Information om nätet.
Kallelse, årsredovisning och nya stadgar skickas ut 14 dagar innan.
9. Medlemssituationen. Tre nya förfrågningar finns om anslutning. Erik besöker
några i morgon.
10. Utbyggnationen.
Svetsning av noden återstår. Förväntas bli klart v 9. Mätning av fibern har
påbörjats.
Net at Once ska ha uppgifter angående anslutningar. Erik levererar detta. Nu
finns möjlighet att justera ev ändringar angående anslutningar i våra listor.
Deadline är den 6 mars.
11. Övriga frågor.
Finns det fastighetsboxar till nya anslutningar? Ja, föreningen har fyra kvar.
Vad händer om ett hus byter ägare? Den som skrivit avtal med föreningen står för

kostnader tills ny ägare tar över. Det finns en överlåtelsehandling som ska fyllas i
och skrivas under.
Nya stadgar. Ekonomiska föreningar har fått ändrade regler angående utskick till
medlemmar vilket gör att våra stadgar behöver justeras en del. Styrelsen
godkänner förslag till ändrade stadgar. Dessa presenteras på årsmötet.
12. Nästa styrelsemöte blir i samband med årsmötet dvs den 22 mars, Folkets Hus.
13. Mötet avslutas.

Vid protokollet

Justerare

Gunilla Palmquist

Gunnar Södergren

