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1. Mötet öppnas av Staffan 

2. Sara är dagens protokolljusterare 

3. Dagordning godkännes. 

4. Gunilla går kort igenom föregående protokoll. 

5. Sara och Staffan ger en ekonomisk rapport. Föreningen har i nuläget ca 45 000 kr på 

bankkontot. Det händer inte så mycket angående ekonomin just nu.  

6. Styrelsen går igenom det anslutningsavtal som Staffan skickat ut tidigare till 

styrelsemedlemmarna. Frågan om ev dragning över privat tomt diskuterades. Självklart 

måste en sådan dragning göras i samråd med tomtägare och om denne motsätter sig en 

sådan dragning måste föreningen godta detta. Efter ytterligare en smärre justering klubbas 

avtalet igenom. 

7. Avtal Skagerns Energi – Otterbäckens Fiber. Avtalet har tagits fram av Staffan och är ännu ej 

helt klart. Dialog med Lars Johansson Skagerns Energi är behövs. Övriga i styrelsen har inga 

synpunkter. 

8. Leader-bidrag. Gunilla har haft kontakt med Maria Gustavsson angående bidrag till ev skyltar. 

Fått svar att bidrag ges endast till större projekt. 

9. Uppdatering projektering. Staffan och Daniel Liljeklev ByNet har ej lyckats få kontakt än. 



10. Flerfamiljshus och fiber? Vi diskuterar teknik och utbud. NetAtOnce måste ge besked om hur 

man löser detta. Är en fråga att ta upp på paraplyorganisationens möte. Vem gör det? 

11. Staffan har haft kontakt med Patrik Persson, Perssons Rör just angående frågan ovan och 

gett en del förslag på hur man kan lösa vissa bitar. En fråga som vi kommer att få ta upp igen. 

12. Ulf tar kontakt med kooperativet Laxen angående skyltar. Gunilla kontaktar Håkan Jansson, 

Torveds såg för material. 

13. Planering inför söndagens Öppet Hus mellan kl 10.00 – 12.00 

14. Övriga frågor. Ska inte föreningen ha en egen hemsida eller blogg? Gunnar erbjuder sig att 

kolla upp detta och Marcus erbjuder sig att ansvara för uppdatering. 

15. Nästa styrelsemöte är torsdag den 10 september kl 18 00 på Allmänna vägen 20. 

16. Staffan avslutar mötet. 
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