Protokoll Styrelsemöte Otterbäckens Fiber Ek. För. 2017-01-10
Närvarande:

Suppleanter

Gunilla Palmquist
Gunnar Södergren
Staffan Gustafsson
Ulf Nilsson
Bo-Göran Romppanen
Marie Wedin
Marcus Johansson

Inbjudna

Erik Söderström

Saknades:

Aron Kardéus

1.
2.
3.
4.

Mötets öppnas av ordförande, Staffan.
Dagens protokolljusterare är Marie Wedin
Godkännande av dagordning
Föregående protokoll gås igenom och en felaktig siffra upptäcks. Justeras till
nästa styrelsemöte.
5. Kassör Marie ger en ekonomisk rapport. I dagsläget finns det 1039 266. 36 kr på
föreningens konto. Styrelsen diskuterar hur vi ska hantera medlemmar som
flyttat och nya medlemmar med tanke på de 100 kr som är medlemsinsatsen i
föreningen?
Staffan skriver ett brev till medlemmar som ej ska ha anslutning eller som flyttat
från Otterbäcken. Staffan och Marie kommer att gå igenom medlemslistan för att
se vilka som berörs.
6. Staffan och Marie ska förbereda 2016 års bokslut som upprättas av Håkan Tropp.
7. Budget 2017 diskuterades.
8. Tjänsteavtal är nu under kontroll.
9. Hemsidan har haft ca 25 140 besökare. Nu ligger det en varningstext på
hemsidan angående boxarna på utsidan av husen. Dessa ska ej stängas efter att
fibern blivit inblåst. Den stängs av entreprenören när den är svetsad och klar.
10. Utbyggnationen. Erik rapporterar om vad som hänt och hur läget är nu.
-Schaktningen är klar.
-Fiberblåsningen fungerar bra. Ev blir blåsningen till abonnenterna klar om en
vecka. Därefter återstår stamledningen och svetsning.
-Nodhuset är på plats och el inkopplat.
-Tidplan. Blåsning och svetsning kan vara klart i februari.
PF:s Entertainment kan börja montera mediaboxar hos de medlemmar som
beställt hjälp med detta. De kablar som levereras har en standardlängd på 1 m.
Önskas längre kabel beställer man det av styrelsen.

Netatonce vår tjänsteleverantör behöver ha en vecka på sig att leverera efter att
de fått kopplingslistor. Kan ev vara klara i februari.
Vi kan nu beställa TV-boxarna hos Netatonce. Staffan och Erik kollar upp antal.
11. Söndag den 29 januari mellan kl 12 00 – 14 00 har styrelsen öppet hus i Folkets
Hus. Då kan medlemmar hämta sina mediaboxar och ev TV-boxar.
Inbjudan kommer att gå ut.
12. Synpunkter från medlemmar? Ingen i styrelsen har hört något anmärkningsvärt.
13. Övriga frågor. Bo-Göran har noterat att fiberkartan inte stämmer på ett ställe.
Finns det fler felaktigheter? Bo-Göran och Erik för en diskussion om orsaker.
Beslut att Bo-Göran rättar till ev fel.
Erik rapporterar att hittills har endast ett blåsstopp uppstått.
14. Nästa styrelsemöte är tisdag den 7 feb kl 17 30 på Allmänna väg 20.
15. Ordföranden avslutar mötet.

För protokollet

Justerare

Gunilla Palmquist

Marie Wedin

