Styrelsemöte Otterbäckens Fiber Ek. För. 2016-04-12
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Mötet öppnades av Staffan.
Dagens protokolljusterare är Staffan.
Dagordning godkännes.
Föregående protokoll gås igenom av Gunilla och godkännes.
Dagens saldo är 43 302,29 kr. Föreningen har fått två nya
medlemmar varav en tyvärr ej finns inom vårt
fiberdragningsområde och kommer att få tillbaka sin inbetalning på
300 kr.
6. Gunnar rapporterar om aktiviteter på hemsidan. Frågor som ställts
och svar som getts finns att läsa där. Idag är siffran 13 700
sidhänvisningar. Gunnar har förlängt avtalet ang. hemsidan med ett
år och lämnar en faktura för tidigare kostnader till Staffan.
7. Ett infobrev angående fiberarbetet i Otterbäcken har gått ut till
samtliga hushåll i Otterbäcken under vecka 14.
8. Styrelsen beslutar att utse Gunnar Södergren och Staffan Gustafsson
till Otterbäckens Fiberförenings representanter i Gullspångs Fiber
Ekonomiska förening.
Styrelsen beslutar att utse Bo-Göran Romppanen och Marcus
Johansson till stämmodelegater till årsstämman den 4 maj kl 19 00.
9. Planering inför Extra stämma och Öppet hus den 18 april. Vi börjar
med extrastämman med kompletteringsval. Därefter finns möjlighet
att diskutera, ställa frågor och lämna in sitt slutgiltiga avtal på Öppet
Hus. Erik Söderberg Skagerns Energi deltar. Ulf fixar nyckel, Erik tar
med projektor och Gunilla fixar fika. Bra om de i styrelsen som kan
kommer lite tidigare än kl 18 00.
10. Byggstart för fiber. Trafikverkets tillstånd förväntas komma i maj
och därefter drar grävandet igång.

11. Övriga frågor. Staffan berättar om det idémöte som Folkets Hus
föreningen inbjöd till den 30 mars. Temat var: Vilka aktiviteter är
intressanta för invånarna i Otterbäcken? En ny träff är inbokad till
den 9 maj kl 19 00. Kom gärna dit.
Hur går det med hyreshus och anslutning? Staffan har
kommunicerat ett förslag till Bröderna Persson.
12. Nästa styrelsemöte är preliminärt tisdag den 10 maj kl 18 00 på
Allmänna vägen 20.
13. Mötet avslutas och Staffan tackar all för visat intresse.
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