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1. Mötet öppnas av Staffan 

2. Oscar är dagens protokolljusterare 

3. Dagordning godkännes. 

4. Föregående protokoll godkännes 

5. Ekonomisk rapport från Sara. Föreningen har idag 44 654 kr på kontot. Utgifter under 

föreningens livstid uppgår till 4 180 kr. En punkt under nästa årsstämma är återbetalning 100 

kr, till medlem som går ur föreningen. 

6. Öppet Hus för frågor och svar, söndagen den 30 augusti. Ca 20 personer kom till Folkets Hus 

för att prata fiber i Otterbäcken. Det var en positiv stämning och många bra samtal. 

7. Hemsida. Den hemsida som Gunnar gör är nästan klar. Trevlig, tydlig och väl genomtänkt. 

Diskussioner om var och när den ska publiceras. Sara ansvarar för att det finns en länk på 

kommunens hemsida till vår hemsida. Adressen är Otterbackensfiber.se Nu måste alla i 

styrelsen hjälpas åt att leverera aktuellt innehåll till Gunnar för publicering. Det första han vill 

ha är en bild på varje styrelsemedlem. Vi ska även lägga in en gruppbild. 

8. Anslutningsavtalet. Inga synpunkter. 

9. Anmälda för anslutning är idag 98 fastigheter. 

10. Avtal Skagerns Energi – Otterbäckens Fiber inga förändringar eller synpunkter. 

11. Projektering. ByNet, Skagerns Energi och Otterbäckens Fiber har träffats angående 

projektering. Vissa justeringar har genomförts. Ev kan fler göras i framtiden om behov finns. 



12. NetAtOnce har ännu inte gett några klara besked om hur flerfamiljshus kan anslutas. 

13. Hyreshusen i Otterbäcken kommer att anslutas i framtiden. 

14. Vem kan delta på PRO-möte den 15 september. Vi jobbar med frågan. 

15. Den 11 oktober träffas styrelsen på Allmänna väg 20 för att tillverka fiberskyltar. Såga, plasta, 

skruva. Sara skissar på layouten, Gunilla beställer käppar, Ulf kollar upp tillgången på 

playwood, Bo-Göran fixar lamineringsmaskin, Staffan ordnar lamineringsplast och ev skruv.  

16. Ska styrelsen sätta en tidsgräns för en bindande avtalsanmälan? Diskussionen återkommer. 

17. Nästa möte är den 11 oktober kl 10 00 Allmänna väg –garaget. 

18. Mötet avslutas. 
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