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1. Mötet öppnades av ordförande Staffan 
2. Till protokolljusterare valdes Marie 
3. Dagordning godkändes. 
4. Föregående protokoll gås igenom av Gunilla och godkändes. 
5. Marie kassör, går igenom föreningens ekonomiska situation. Idag finns det 

187 263 kr på kontot. 
6. Ny inkoppling i hyresfastighet är aktuell. Föreningen ansvarar för att material 

beställs hem och fastighetsägaren faktureras av Net at Once. 
7. Frågor kring nätet? Inga klagomål har kommit till styrelsen men en del frågor har 

funnits angående TV. Bilder som plippar och rycker ibland. Vi hänvisar i första 
hand till Net at Once och Sappa. 

8. Frågor att följa upp.  
Snökäppar är beställda från ByNet men vi har fortfarande inte fått någon respons. 
Dekaler med tryck ”Otterbäckens Fiber” beställer vi från Vadsbo tryck. 

9. Årsstämma. 
Bokslut måste vara klart i god tid för revisorernas granskning. Valberedning 
kontaktas av Gunilla. Styrelsen föreslår att årsmötet sker i början av april. Gunilla 
kollar upp lokal i Folkets Hus. 

10. Övriga frågor.  
Den 16 jan kommer NetatOnce att utföra planarbete (underhållsarbete) på sina 
nät mellan kl 2 00 – 7 00. Då ligger nätet nere och det kan behövas omstart efter 
kl 7 00. Styrelsen skickar ut mail, sms och meddelande på hemsidan om detta. 
Resultatet från enkäten finns nu och ska läggas ut på hemsidan. 
Polismyndigheten har skickat ett brev där de meddelar att man lägger ner 
förundersökningen angående försök till bedrägeri som föreningen utsattes för 
under våren 2017. 
 



Fråga angående de medlemmar som ej installerade fiber och som avslutade sitt 
medlemskap när föreningen bildades, kom upp. Till dessa betalade föreningen 
tillbaka 100 kr som var insatsen vid medlemskap.  
Har vi hittat alla dessa personer? Nej, det finns fortfarande en person som vi inte 
fått kontakt med trots efterforskning. 

11. Nästa möte är tisdag den 6 mars kl 17 30 på Allmänna väg 20. 
12. Mötet avslutas. 

 
 
 
 
För protokollet   Justerare 
 
 
 
 
 
Gunilla Palmquist   Marie Wedin 

 
 

 

 

 


