
Styrelsemöte Otterbäckens Fiber Ek. För. 2022-02-17 
 
Närvarande.  
 
Ledamöter Staffan Gustafsson  

Bo-Göran Romppanen  
Gunnar Södergren Marcus Johansson 
Gunilla Palmquist Ulf Nilsson 

 
Suppleanter Jan Feltsten, Björn Wadensten 
 
 
 
 
Ärende: 
 
  

1. Mötet öppnas av ordf Staffan  
2. Till dagens protokolljusterare väljs Björn Wadensten 
3. Dagordning gås igenom och godkännes. 
4. Föregående protokoll godkännes. 
5. Ekonomisk rapport från Bo-Göran. På kontot finns idag 691 293,51 kr. 

Föreningens ekonomiska hantering kommer härmed att hanteras av firma 
Fiberfaktura AB, som vi köper tjänsten av. 
Staffan redogör för 2021 år Årsredovisning sammanställd till årsstämman. 
Styrelsen godkänner därefter årsredovisningen. 

6. Måndag den 14 feb beslutade GFEF om att förlänga KO -avtalet med Net at Once 
ytterligare 5 år. Styrelsen fick en genomgång av det nya avtalet. 
Sammanfattningsvis så kommer vi att få bättre TV och snabbare internet till ett 
något lägre pris. Telia kommer att ersätta Sappa. Telefoni blir som tidigare.  
Äldre utrustning kommer att bytas ut vid behov. Om ev nya anslutningar blir 
aktuella under övergångstiden finns möjlighet att låna en neutral TV box tills 
avtalet träder i kraft.  
Ett informationsblad angående det nya avtalet kommer att publiceras på olika 
sätt så att avtalet blir känt för gamla och ev nya medlemmar.  

7. Nya medlemmar. 
Det nya hyreshuset på Allmänna vägen har tecknat avtal med OFEF. Varje hyresgäst 
kommer att ha tillgång till ett gratis grundutbud och sedan möjlighet att teckna egna 
avtal för utökat utbud. 

8. Södra Otterbäcken. Staffan deltog i ett planeringsmöte tillsammans med kommunens 
handläggare i feb gällande södra Otterbäcken. Ett 40-tal hus planeras att byggas.  
Fiber kommer att läggas ner i marken tillsammans med el och vatten. 

9. Garantibesiktning av vårt fibernät. Magnus Persson Skagerns Energi och Staffan har 
diskuterat frågan och fortsättning följer. 

10. Årsstämma. Söndag den 3 april kl 16 00 genomför OFEF sin årsstämma. Vårt fibernät 
firar även 5-årsjubileum i år. Jättebra om alla i styrelsen funderar på hur vi ska fira 



detta på ett bra sätt. Spåna gärna fram till nästa möte! 
Alla idéer och uppslag mottages tacksamt! 

11. Övriga frågor. Vi går igenom vilka nyval/omval som ska ske inför årsmötet 2022. 
Tre ordinarie ledamöter sitter kvar fram till 2023: Gunnar S, Bo-Göran R, Marcus J. 
Ny/omval gäller ordförande (Staffan) 1 år,  
två ord ledamöter (Ulf, Gunilla) 2 år  
två suppleanter (Jan F) 2 år och fyllnadsval (Björn W) 1 år. 
Revisorer (Christina Blom) och (Kirsti Lindmark Jansson) 1 år. 
Valberedning tre personer (Benny Folkesson, Jens-Åke Nilsén samt en vakant) 1 år. 
Val av ersättare i GFEF (Gunnar S) 1år. 
Val av två ombud på GFEF:s årsstämma. (Gunilla P, Marcus J) 1 år. 

12. Nästa möte är måndag den 14 mars kl 17 30 Allmänna vägen. 
13. Mötet avslutas.  

 
 
 
 
För protokollet   Justerare 
 
 
 
 
Gunilla Palmquist   Björn Wadensten 
 
 
 
 
 

 


