Protokoll Styrelsemöte Otterbäckens Fiber Ek. För. 2017-04-11

Närvarande:
Gunilla Palmquist, Gunnar Södergren,
Staffan Gustafsson, Ulf Nilsson,
Bo-Göran Romppanen, Marie Wedin,
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Mötet öppnades av ordförande Staffan
Protokolljusterare, Bo-Göran Romppanen
Dagordning godkännes.
Föregående protokoll som är konstituerandeprotokollet gås igenom och
godkännes.
5. Ekonomisk situation. Staffan har bett att få ett debiteringsunderlag från Erik
Söderström för att få bekräftat vilka fastighetsägare som grävt eller ej grävt själva
på sina tomter. Beräknas bli klart veckan efter påsk.
Marie och Staffan kommer att träffas efter påsk för att reglera återbetalning av
100 kr avgiften till de som har begärt utträde.
6. Budget 2017. Paraplyorganisationen Gullspång Fiber Ekonomisk Förening
rekommenderar föreningarna att inte ta ut några avgifter från medlemmarna för
avskrivningar av näten utan istället göra en förlust som täcks av
kapitalinsatserna.
Styrelsen beslutar att följa G F E F: s rekommendation.
7. Medlemsantalet i föreningen har ökat med två medlemmar. Dessa är dock ännu ej
inkopplade.
8. Utbyggnationen. Torsdag den 11 maj kl 8 30 är vikt för slutbesiktning av
Otterbäckens fibernät. Staffan deltar från föreningen.
9. Hur fungerar nätet nu och hur hanterar vi klagomål?
En del klagomål har funnits men dessa har följts upp och åtgärdats. Just nu har vi
två problem att hantera.
Vid ev bekymmer med uppkoppling hänvisas till NetatOnce för analysering som
första åtgärd. Vi i styrelsen har som policy att stötta och hjälpa våra medlemmar
fram till intrimningstiden är över om ca två-tre veckor.
Staffan framför som förslag att styrelsen skickar ut en enkät till medlemmarna
om ca två-tre veckor för att se hur nätet fungerar och hur nöjda våra medlemmar
är. Förslaget godkänns och beslut tas att enkät används.
10. Övriga frågor.
Trådlöst nät
Är det möjligt att installera Wifi i ett helt samhälle? Det går, men då får t ex
kommunen göra det. Däremot kan det göras på tex campingen eller i

småbåtshamnen, men det får ansvarig för respektive verksamhet ta initiativ till.
Hemsidan
Gunnar kommer att rensa hemsidan på inaktuell information.
Serviceavtal för OFEF
Elektronikhuset i Mariestad blir vår servicepartner och kommer att serva nätet i
Otterbäcken samt bevaka lednings kollen för vår räkning.
Vi tänker sätta nya lappar på ”nätskåpen”. Hur ska de se ut? Idéer och förslag
mottages gärna!
11. Nästa styrelsemöte är ej definitivt bestämt. Förslag finns på 13, 14, och 15 juni.
Styrelsemedlemmarna ska bekräfta vilka datum de kan så kommer mer
information senare
12. Staffan avslutar mötet med att önska Glad Påsk!
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