Styrelsemöte Otterbäckens Fiber Ek För. 2016-05-10
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Mötet öppnades av Staffan.
Dagens protokolljusterare är Ulf Nilsson.
Dagordning godkännes.
Föregående protokoll gås igenom av Gunilla och godkännes.
Ekonomiska situationen är som följer. Saldo idag 41 676,29 kr. En ny medlem har
tillkommit.
Styrelsen har fått en förfrågan om återbetalning av medlemsavgift och insats, totalt
300 kr/medlem under 2015. Årsstämman kommer att ta beslut angående
återbetalning av insatsen 100 kr till medlem som av någon anledning gått ut
föreningen. Medlemsavgiften återbetalas ej.
Hemsidan har idag haft 14 673 sidhänvisningar.
I dagsläget har 109 av 136 fastigheter lämnat in det slutgiltiga anslutningsavtalet. Vi
diskuterar de kommunala fastigheterna som ska anslutas. Erik ska kolla upp hur
avtalen ska undertecknas.
Paraplyföreningens årsstämma den 4 maj. Årsstämman ersattes av ett styrelsemöte
där samtliga föreningar deltog. Där diskuterades en upphandling för drift, underhåll
och utsättning av fibernätet i Gullspång kommun. Paraplyföreningens årsstämma
kommer att hållas den 15 juni.
Utbyggnad av Otterbäckens fibernät. Erik redogör för planeringen som gjorts
tillsammans med schacktentreprenören Amnelinds från Säffle.

Projektet är indelat i 5 etapper och man räknar med att gräva 60 m/dag. Ett infoblad
kommer att skickas ut till samtliga hushåll i Otterbäcken innan grävstart. Inför varje
etapp kommer de berörda att få information och ges möjlighet att komma med
synpunkter och önskemål, tex var fibern ska dras in på tomten och i huset. Varje
etapp får även en deadline för anslutningsanmälan, om man ej gjort sådan. Efter det
datumet stiger kostnaden för anslutning.
Nu väntar vi på Trafikverkets tillstånd som blir startskott för grävning.
10. Nästa styrelsemöte är onsdag den 8 juni kl 18 00 på Allmänna väg 20.
11. Mötet avslutas.

För protokollet

Justerare

Gunilla Palmquist

Ulf Nilsson

