
Protokoll Styrelsemöte Otterbäckens Fiber Ek. För 2021-02-11 

Digitalt möte, Zoom mötet pågår 17.30-18.45 

Närvarande: 

 Staffan Gustafsson, Gunnar Södergren,  

 Marie Wedin, Ulf Nilsson, Gunilla Palmquist, 

  Marcus Johansson, Jan Feltsten 

 

1. Mötet öppnas av ordf Staffan 

2. Till dagens protokolljusterare utses Ulf Nilsson 

3. Dagordning godkännes. 

4. Föregående protokoll från 20-09-22 gås igenom. 

5. Genomgång av Årsredovisning för räkenskapsåret 2020- 01-01 – 2020-12-31. 

Styrelsen godkänner redovisningen och kommer att skriva under enligt ordningen 

Staffan, Gunilla, Gunnar, Ulf, Marie åter till Staffan som vidarebefordrar den till Bo-

Göran för påskrift. Även revisorerna har fått årsredovisningen. 

6. Funktioner i nätet. Strax innan jul blev en fiberkabel av grävd i Otterbäcken. Den 

lagades provisoriskt men så fort tjälen släpper så måste lagningen göras om och det 

kommer att ta lite tid. 

Rådet till föreningens medlemmar då det ev krånglar, med  Tv, telefon eller 

uppkoppling, är att kontakta NetatOnce eller Sappa.  

7. Årsstämma 2020. Styrelsen beslutar att skjuta på årsstämman. Vi lägger ett 

styrelsemöte i april för att se hur covid –19 läget är då och för att planera stämman. 

8. Som kontaktperson för Otterbäckens Fiber Ek.För. har Staffan deltagit i ett digitalt 

projekteringsmöte angående utbyggnad av södra Otterbäcken.  Området kan förses 

med ca 40 nya fiberanslutningar. En karta över området skickas till styrelsen.  

Staffan har bett Elektronikhuset Mariestad om ett projekteringsanbud. 

Elektronikhuset vill ha ca 8 000 kr för en projektering från Noden till området med 

avsläpp vid varje tomt och ett avsläpp söderut där man ev kan fortsätta 

fiberdragning.  

Styrelsen beslutar att ge Elektronikhuset uppdraget. 

I papperskopian av Protokoll fört vid Ordinarie Årsstämma Otterbäckens Fiber Ek.  

20-06-10 För. finns två beslutspunkter angående val av Valberedning, punkt 14 och 

16. Punkt Styrelsen beslutar att punkt 16 ska strykas.  

9. Nästa styrelsemöte är tisdagen 6 april kl 17 30. Troligen digitalt. 

10. Mötet avslutas. 

 

För protokollet   Justerare 

 

 

Gunilla Palmquist   Ulf Nilsson 


