
 

 

Styrelsemöte Otterbäckens Fiber Ek. För. 2016-02-16 

 

Närvarande: Ledamöter Gunilla Palmquist 

  Gunnar Södergren 

  Staffan Gustafsson 

  Ulf Nilsson 

  Bo-Göran Romppanen  

Suppleanter Marcus Johansson 

  Aron Kardeus 

 

Inbjudna  Marie Wedin 

Sara Hultman 

  Oscar Andersson  

Erik Söderström 
   

 

 

 

1. Staffan hälsar välkommen och öppnar mötet.  

2. Dagens protokolljusterare är Gunnar. 

3. Dagordning godkänns 

4. Gunilla går igenom föregående styrelseprotokoll som godkänns och läggs till 

handlingarna. 

5. Vi går laget runt för en presentationsrunda eftersom vi har två nya mötesdeltagare. 

6. Sara redogör för den ekonomiska situationen. I dagsläget finns 43 285,29 kr. 

Årsmötet medförde en del utgifter för annonsering, hyra och fika. 

7. Hur löser vi kassörsposten? Sara avgår som ledamot och eventuellt kan Marie Wedin 

åta sig posten som kassör i föreningen. Sara kommer att informera Mari om vad det 

innebär, därefter tar Marie kontakt med Staffan för besked. 

8. Konstituering: Styrelseuppdrag under 2016.  
Staffan Gustafsson, ordförande 1 år omval, 

vakant, kassör 2 år nyval, Gunilla Palmquist, sekreterare 2 år omval,  

Ulf Nilson, ledamot 2 år omval, Gunnar Södergren, ledamot 1 år kvar, 



Bo-Göran Romppanen, ledamot 1 år kvar, Marcus Johansson, suppleant 1 år kvar 

Aron Kardeus, suppleant 2 år nyval, Louise Enoksson, kassörsstöd 1 år. Louise har 

sedan meddelat att hon inte kan vara med i styrelsen. 

Behöver vi utse en vice ordförande? Vi löser den frågan när ev behov uppstår. 

Möten under våren. Styrelsen kommer att träffas ca 1 ggr/månad, vid behov oftare. 

Tisdagar kl 18 00 är en önskvärd tid för möten. 

9. Hemsidan. I nuläget har sidan haft 12011 visningar. Gunnar redogör för vissa 

förändringar angående abonnemanget. Nya styrelsemedlemmar uppmanas att skicka 

en bild på sig själv till Gunnar så uppdaterar han styrelsesidan. 

10. Staffan kommer att skicka in en ansökan om medlemskap i Gullspångs Fiber 

Ekonomiska Förening (paraplyförening för samtliga Gullspångs fiberföreningar). Detta 

enligt beslut på årsstämman. Nästa möte i G F E F är den 24 feb och då kommer Ulf 

att delta. 

11. Reflektioner från årsstämman. Ca 45 medlemmar deltog. Det var ett positiv och 

ganska stillsamt möte.  

12. Markavtal. Arbetet med avtal inför stamledningens dragning har påbörjats. Nu ligger 

”bollen” hos Erik Söderström. Han jobbar med justeringar i anslutningsavtalet. 

Fortsättning följer då nya avtal måste skrivas inför den övriga fiberdragningen. 

13. Övriga frågor.  

o Styrelsen avtackar Sara och Oscar med tulpaner och ett stort tack för det 

arbete de genomfört.  

o Fastigheter som vill få en anslutning efter att grävning passerat får betala 

25 000 kr för detta och ev vänta på fler efteranmälningar. 

o Fastighetsägare som vill låna 7 000 kr för anslutning, får låna summan av 

föreningen som i sin tur lånar av kommunen.  

o Hur ser avtalet mellan Telia och de kommunala hyreshusen ut? Avtalet är 

giltigt ett par år till husen ska anslutas isamband med utbyggnaden nu. 

Arbetet med att få de privata hyreshusen i Otterbäcken fortskrider. 

14. Nästa styrelsemöte är tisdag den 8 mars kl 18 00, på Allmänna väg 20. 

15. Staffan tackar och avslutar mötet. 

 

 

 

Vid protokollet    Justeras 

 

 

 

Gunilla Palmquist    Gunnar Södergren 


