Protokoll Styrelsemöte Otterbäckens Fiber Ek. För. 2017-08-22
Närvarande:
Gunilla Palmquist, Gunnar Södergren,
Staffan Gustafsson, Ulf Nilsson,
Bo-Göran Romppanen, Marie Wedin,

1. Mötets öppnandes av ordförande Staffan som hälsar samtliga välkomna efter
sommaruppehållet.
2. Protokolljusterare för dagens protokoll är Bo-Göran Romppanen
3. Dagordning godkännes.
4. Föregående protokoll gås igenom, av sekreterare Gunilla, och godkännes
5. Köpeavtal med Skagerns Energi. Föreningen betalar 20 000 kr + moms /
anslutning till Skagerns Energi.
Låneavtal som nyttjas av 16-17 medlemmar skrivs mellan medlem och
föreningen. Låntagare ansvarar själv för att månadsbetalningen betalas in på
angivet datum.
6. Föreningens kassör Marie redogör för den ekonomiska ställningen just nu. På
kontot finns 84 611 kr.
Föreningen har betalt 3, 5 miljoner till Skagerns Energi
7. Nuläget i föreningen. Återställningen är nästan slutförd, några gräsytor och en del
restprodukter ska åtgärdas. Asfalteringen är klar.
Tre fastigheter har anslutits efter att ordinarie schaktning var färdig.
8. Synpunkter som kommit in. Några medlemmar har påpekat att man bara kan få
text-TV på kanal 1 och 2. Ofta beror detta på att övriga kanaler har avvecklat textTV.
9. Den 4 september kl 18 00, genomför Gullspångs Fiber Ekonomiska Förening en
extrastämma. Bo-Göran Romppanen och Marcus Johansson deltar som
representanter för vår förening.
10. Övriga frågor. Svaren på den enkät som gått ut i början av sommaren finns nu på
kommunkontoret för sammanställning. Resultatet kommer att redovisas på vår
hemsida.
Bo-Göran har en fundering runt den ledningskarta som finns.
Hemsidan har i dagsläget haft ca 34 150 sidvisningar.
Ulf undersöker alternativ för att trycka upp en egen föreningslogga till
fiberskåpen. Vi kollar även upp om vissa skåp behöver ”snöpinnar” som skydd
mot snöplogar.
11. Nästa styrelsemöte är tisdag den 7 november kl 17 30 på Allmänna väg 20.
12. Staffan tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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