
Styrelsemöte Otterbäckens Fiber Ek. För. 2015-03-26 

Närvarande:  

Sara Hultman kassör, Staffan Gustafsson ordförande, Gunnar Södergren ledamot, Bo-Göran 

Romppanen ledamot, Gunilla Palmquist sekreterare. 

Ej närvarande: Oscar Andersson, Marcus Johansson, Ulf Nilsson. 

1. Staffan öppnar mötet. 

2. Dagens justerare, Bo-Göran Romppanen 

3. Dagordning godkänns. 

4. Föregående protokoll gås igenom och följs upp. Sara fick i uppdrag att uppdatera 

våra uppgifter på kommunens hemsida och har så gjort. Fiberföreningarna får bara 

använda kommunens hemsida för kontaktuppgifter. 

5. Medlemssituation i dagsläget. Vi har fått två nya medlemmar men är fortfarande 150 

betalande medlemmar. 

6. Reflektion runt föreningsstämman den 18 mars. Vilka reaktioner har vi fått? Det 

verkar vara ca 50/50 som tycker att vi ska bygga i egen regi och lika många som anser 

att Vänerenergi kan få ta över. Staffan har haft kontakt med Vänerenergi och 

föreslagit att vår förening får en fördelaktigare Tripelplay lösning än den som gavs på 

mötet. Det erbjudandet som vi fick då kommer att ”äta upp” den billigare 

anslutningskostnaden på ca fyra år. 

7. Skagern Energi arbetar vidare med sitt koncept och den 8 april har kommunstyrelsen 

sitt möte och beslut tas om man ska fortsätta. Den 28 april tar kommunfullmäktige 

beslut. Staffan mailar ut fullmäktiges beslut till styrelsen när det är taget. Vi hoppas 

på Skagerns Energi! Valberedningens förslag till styrelse för Otterbäckens Fiber 

Ekonomiska Förening godkändes i sin helhet men där saknades förslag på tid för de 

olika posterna. Valberedningen har nu fått ett förslag från ordföranden och godkänt 

detta. Styrelsen tar beslut som följer: Ordförande Staffan Gustafsson sitter på 2 år, 

sekreterare Gunilla Palmquist 1 år, kassör Sara Hultman 1 år, ledamot Gunnar 

Södergren 2 år, ledamot Bo-Göran Romppanen 2 år, ledamot Ulf Nilsson 1 år, 

suppleant Marcus Johansson 2 år, suppleant Oscar Andersson 1 år 

8. Övriga frågor. Gunilla tar kontakt med Ulf angående ”fiberskylten” vid norra infarten. 

Den ser ut att kunna gå av vid nästa stora blåst. 

9. Nästa möte onsdag den 29 april kl 17 30. Då har vi förhoppningsvis så mycket 

information och underlag att vi kan förbereda nästa föreningsstämma. 

10. Staffan tackar styrelsen och avslutar mötet. 

Protokollförare   Justerare 

 

Gunilla Palmquist   Bo-Göran Romppanen 



 

 

 

 

 


