
Styrelsemöte Otterbäckens Fiber Ek. För. 2015-02-24 

 

Närvarande:  

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

ledamot, Bo-Göran Romppanen ledamot, Marcus Johansson suppleant, Gunilla Palmquist 

sekreterare. 

Ej närvarande: Oscar Andersson 

 

1. Staffan öppnar mötet. 

2. Dagens justerare, Sara Hultman 

3. Dagordning godkänns. 

4. Föregående protokoll gås igenom och godkänns. 

5. Projektering och läget just nu. Staffan har kontaktat Daniel (ByNet) angående 

projekteringskostnader, eftersom inget har hänt. Daniel lovar att uppgifter ska finnas 

hos oss senast tisdag vecka 10 så att vi kan göra ett utskick till medlemmarna inför 

årsmötet senast onsdag. 

Några i styrelsen har hört att Vänerenergi ska ha gått ut med ett mycket förmånligt 

erbjudande angående fiber till Skagersvik. Vi vet att Lars Johansson på Gullspångs 

kommun ska träffa Vänerenergi på fredag och att information från mötet kommer. Vi 

avvaktar och ser vad det ger. 

Är medlemmarna som deltar på årsmötet den 18 mars positiva till att starta upp 

upphandling och grävning söker vi med hjälp av ByNet fiberbidrag senast den 31 

mars. 

6. Operation dörrknackning har kommit igång så smått. Förhoppningsvis ökar antalet 

medlemmar inom nära framtid. 

7. I dagsläget har vi 144 betalande medlemmar och ca 10 som ej betalt trots ett antal 

påminnelser. På kontot finns idag 43 134, 80 kr. 

8. Hemsida. Sara ansvarar för att våra uppgifter på kommunens hemsida uppdateras 

med kontaktuppgifter, bankgiro nr, medlemsanmälan, årsmöte osv. Daniel (ByNet) 

behöver kontaktas angående hemsida. 

9. Ordinarie årsstämma den 18 mars. Samtliga i styrelsen har blivit kontaktade av 

valberedningen. 

Program under stämman ser ut som följer: 

Formell del där val till ordinarie styrelse sker. Därefter en kort verksamhetsberättelse 

med en ekonomisk redogörelse för hela arbetsperiod.  

ByNet (Daniel) presenterar slutgiltiga projekteringskostnader. 

Lars Johansson berättar om hur möjligheterna till fiberbidrag ser ut för oss. 

Beslut om upphandling. 

Beslut om att ansöka om bidrag. 



Fika kommer att serveras.  

Sara, Staffan och revisor Marie-Louise Nilsson kommer att ha ett möte angående 

föreningens ekonomi denna vecka. 

10. Föreningen håller fast vid en max kostnad på 20 000 kr /fastighet 

11. Om Staffan får intressant information ang Vänerenergi hör han av sig snarast, till 

samtliga i styrelsen. Styrelsen samlas kl 18 00 den 18/3 i Folkets hus. Gunilla 

kontaktar Ulf för lite fika hjälp. 

Den 26 mars kl 17 30 ses vi på Allm väg 20 

12. Staffan tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

Protokollförare   Justerare 

 

 

 

 

Gunilla Palmquist   Sara Hultman 

 


