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Mötet öppnades av Staffan.
Sara är dagens protokolljusterare.
Dagordningen godkändes
Föregående protokoll gås igenom och godkändes.
Ekonomiska läget just nu är att föreningen har 43668,44 kr på kontot och utgifter
hittills uppgår till 6046 kr. Föreningen har 168 betalande medlemmar samt några ny
anslutna som ännu ej betalt in medlemsavgiften. Hur gör vi med dessa? Ska full
medlemsavgift betalas om man anslutit sig sent på året eller räcker det med 100 kr i
insats? Fortsatt diskussion på nästa styrelsemöte.
På nästa årsmöte tas ett beslut om insatsen på 100 kr ska återbetalas till medlemmar
som ej tecknat sig för anslutning.
Föreningens hemsida fortsätter att hålla hög klass. Gunnar håller sidan uppdaterad
och aktuell. Skicka gärna material till honom.
Anmälda fastigheter för anslutning är just nu 124 stycken plus kommunala
verksamheter.
Avtalet mellan Otterbäckens Fiber och Skagerns Energi står fast och inga förändringar
i avtalstexten har gjorts.
Otterbäckens Fiberförening ville säga upp avtalet med byNet och så blev det helt
automatiskt när Skagerns Energi övertog avtalet, så nu gäller ej vårt avtal längre.
Projektering. Erik Söderström och Andreas från byNet har genomfört en vandring
efter ”fiberkartan”. I dagsläget finns det tomtmark där fiberdragning är planerad men
där fastighetsägaren ej har anmält sig för anslutning. För att förebygga problem och

negativa överraskningar kommer Erik med hjälp av Ulf och Gunnar att lokalisera och
prata med dessa fastighetsägare.
11. Trots många försök har vi inte fått några besked av Net@Once angående lösningar på
anslutning till hyreshus som finns i Otterbäcken. Viktigt att ha klart innan fortsatta
diskussioner med vissa fastighetsägare.
12. Under vår förmiddag med skylttillverkning den 11 oktober tog styrelsen beslut att
sätta en tidsgräns för anslutningsanmälan. Tidsgränsen blev satt till den 15
november.
13. Ska vi gå vidare med projekteringen och i så fall hur? Ordföranden presenterar tre
alternativ på fortsatt arbete med fiberutbyggnad i Otterbäcken.
Styrelsen diskuterar de olika alternativen ingående och tar ett beslut.
Beslut: Trots att vi ännu ej nått målet 150 anslutna kommer föreningen i samarbete
med Skagerns Energi att ta nästa steg.
Nu börjar vi att diskutera markavtal där det behövs, ta in anbud på schaktning för
fibernät enligt aktuell dragning och med den aktuella kalkylen som underlag se vad
som är ett möjligt fortsatt arbete.
Ordförande och sekreterare formulerar ett förslag på brev till medlemmar, Lars
Johansson och Erik Söderström. Innan brevet går ut måste styrelsen godkänna det.
Hur gör Skagerns Energi och föreningen med betalning för anslutning? Ska hela
anslutningssumman betalas vid ett tillfälle eller ska den delas upp i delbetalningar?
Fortsatta diskussioner behövs tillsammans med Skagerns Energi.
14. Årsstämma. Den 10 februari 2016 kl 19 00 i Folkets Hus genomför föreningen sin
årsstämma. Där tas beslut om föreningens fortsatta arbete.
15. Övriga frågor. Staffan har fått en inbjudan till projektmässa från Leader Norra
Skaraborg.
Tas upp under nästa möte.
16. Nästa möte är onsdag den 16 dec kl 18 00 på Allmänna väg.
17. Staffan tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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