Styrelsemöte Otterbäckens Fiber Ek. För. 2015-12-16.

Närvarande: Staffan Gustafsson
Sara Hultman
Ulf Nilsson
Gunnar Södergren
Bo-Göran Romppanen
Gunilla Palmquist
Marcus Johansson
Oscar Andersson

1. Mötet öppnades av Staffan.
2. Marcus är dagens protokolljusterare.
3. Dagordningen godkändes
4. Föregående protokoll gås igenom och godkändes.
5. Ekonomiska situationen är oförändrad sedan november.
6. Gunnar gav oss en del statistik angående besöken på vår hemsida. I dagsläget har sidan haft
ca 9000 sidvisningar. Populärast är sidan med kartor som visar var fiberdragningen är
planerad.
7. Inga nya anmälningar för anslutning har kommit in sedan november men ett antal
intresseförfrågningar finns.
8. Gunnar och Ulf har haft ett möte med Erik Söderström där de kartlade vilka fastigheter som
är berörda då stamledningen ska dras. Erik har formulerat en skrivelse som godkänts av
Staffan och sedan skickats till de berörda fastighetsägarna. Planerna är att varje fastighet ska
få ett personligt besök när julhelgerna är över.
Vidare beslut angående projekteringen kan tas tidigast i slutet av januari.
9. Paraplyföreningen. Staffan deltog i paraplyföreningens senaste möte. Där diskuterade man
frågan om ekonomiskt stöd för fiberföreningarna i Gullspångs kommun. Anbud har kommit in
men ytterligare ett väntas in. Beslut vid nästa möte.
10. Vad behöver vi förbereda inför årsmötet en 10 feb 2016? Folkets Hus är bokat. Staffan
kontaktar valberedningen (Peter Ramberg). Sara tar kontakt med revisor Marie-Louise
Nilsson inför bokslutet. Gunilla funderar på vilken förtäring vi ska ha.

11. Vem vill utnyttja den inbjudan vi fått till projektmässan Leader Skaraborg på Sötåsen? BoGöran är intresserad.
12. Övriga frågor.
Har föreningen råd att inte ta ut någon medlemsavgift under 2016? Hur gör vi med de nya
medlemmar som anslutit sig under okt-nov 2015 och som inte betalt medlemsavgift? Kan vi
låta dessa betala 200 kr för 2016? Beslut nästa styrelsemöte. Medlemmar som ej anmält sig
för anslutning kommer att få ett brev med information om att deras medlemskap sägs upp
och att insatsen på 100 kr kan återfås.
13. Nästa styrelsemöte är den 20 jan 2016 kl 18 00 på Allmänna vägen 20. Då måste vi formulera
en inbjudan till årsmötet.
14. Mötet avslutas med en önskan om GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
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