
Styrelsemöte Otterbäckens Fiber Ek. För. 2015-01-07 

 

Närvarande:  

Sara Hultman kassör, Staffan Gustafsson ordförande, Ulf Nilsson ledamot, Gunnar Södergren 

ledamot, Bo-Göran Romppanen, ledamot, Oskar Andersson suppleant, Gunilla Palmquist 

sekreterare. 

Daniel Liljeklev byNet närvarade del av mötet. 

Ej närvarande: Marcus Johansson 

 

1. Staffan öppnar mötet.  

2. Dagens justerare Ulf Nilsson 

3. Dagordning godkänns 

4. Föregående protokoll godkänns 

5. Projektering. Daniel redogör för vad som är på gång angående Otterbäcken. 

Onsdag den 14 jan ska byNet genomföra en sista uppföljning för att sedan 

ta fram ett säkrare pris till vår förening inför ansökan om projekteringsstöd 

från Länsstyrelsen som ska ske i mars. Inriktningen är att fiber ska kunna 

nås av så många som möjligt utan att det fördyrar projektet. Daniel 

kommer att presentera hur man tänker gå fram till Staffan och övriga i 

styrelsen som har möjlighet att vara med torsdagen den 15/1 ca kl 10 på 

Allmänna vägen 20. Daniel tar med information om hur 

ansökningsförfarandet går till när man söker projekteringsstöd plus info om 

hur föreningen gör en momsregistrering. Den görs till skatteverket. 

När går vi ut med en anbudsförfrågan angående grävning? Det är bra att 

göra när byNet har lämnat sitt slutgiltiga projektering. Även här får vi hjälp 

av byNet och Gullspångs kommun.  

Idag är kommunens bidrag till projektet ca 280 000 kr för att stamledningen 

ska nå de kommunala verksamheterna i Otterbäcken.  

Styrelsen diskuterar hur vi ställer oss om föreningen inte får stöd från 

Länsstyrelsen. Ska vi dra igång utan att veta om vår ansökan beviljas eller 

ej?  

Kommer kostnaden att hålla sig på max 20 000 kr/fastighet anser styrelsen 

att vi går vidare med projektet. 

6. Vad kan vi göra för att få upp medlemsantalet? Operation dörrknackning 

diskuteras. Styrelsen bestämmer att vi ska ha ett möte den 27 januari med 

de som ska knacka dörr. Då ska material att ta med vara klart.  

 Informationsbladen sedan tidigare angående kostnader före och efter 

fiber, behöver uppdateras. Styrelsemedlemmar skickar sina kostnader just 

nu angående telefon, tv och IT till Staffan som gör nya uppdaterade 

kalkyler. Dessa plus annan information används vid dörrknackning. Vi andra 



i styrelsen försöker hitta medlemmar som vill delta i 

dörrknackningsoperationen.  

7. Av 165 medlemmar har idag 103 betalat medlemsavgift + insats. 

Påminnelse via mail, sms och brev skickas ut under vecka 2. Sista 

betalningsdag är 15 jan. Sara formulerar en påminnelse.  

8. Vad säger PUL (personuppgiftslagen) om att offentliggöra medlemslistor. 

Sara har fått motstridiga uppgifter så vi avvaktar med ett allmänt utskick av 

listorna. Vi bör ge medlemmarna en möjlighet att bestämma om de tycker 

att det är OK att de finns med på en medlemslista som är tillgänglig. 

9. Hemsida. Hur får vi till en hemsida för Otterbäckens Fiber Ek. Förening? 

Daniel försöker lösa detta tillsammans med Sara och Oscar. Idag finns vi på 

en Facebook-sida. Daniel fixar lösenord till Staffan, Sara och Ulf så att vi kan 

administrera hemsidans innehåll. 

10. Rapport från paraplyföreningen. Staffan deltog i ett möte den 22 dec där 

man gick igenom upphandlingar, stamsträckor och hur föreningen ska 

skriva avtal om kollektiv anslutning med sina medlemmar. 

11. Preliminärt datum för årsstämma beslutas till den 18 mars kl 19.00 i Folkets 

Hus. Gunilla tar kontakt med valberedningen. Ulf fixar bokning av Folkets 

Hus 

12. Inga övriga frågor. 

13. Nästa möte den 27 jan kl 17 30 då alla tar med sina ”dörrknackare”. Första 

delen av mötet går vi igenom vilken information vi ska lämna vid operation 

dörrknackning. Därefter har vi ett ordinarie styrelsemöte. 

14. Mötet avslutas med att ordförande tackar för stort engagemang.. 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet    Justerare 

 

 

Gunilla Palmquist    Ulf Nilsson 

 


