
Protokoll Styrelsemöte Otterbäckens Fiber Ek För.  2022- 12-06 

 

Närvarande. 

Ledamöter Staffan Gustafsson, Gunnar Södergren, 

Bo-Göran Romppanen, 

 Marcus Johansson, Gunilla Palmquist 

Suppleanter Jan Feltsten, Björn Wadensten 

Ärenden: 

 

1. Mötet öppnas av ordförande Staffan 

2. Till dagens protokolljusterare utses Björn Wadensten 

3. Dagordning gås igenom och godkännes sedan 

4. Föregående protokoll gås igenom och godkännes.  

5. Bo-Göran rapporterar att det idag finns 845 596, 11 kr på kontot.  

Staffan har sedan föregående möte undersök villkor och ränta hos olika banker där vi 

ev kan placera viss del av föreningens pengar. Olika möjligheter diskuteras, styrelsen 

ger Staffan mandat att välja den bank som är mest förmånlig för oss. 

Byalaget har överfört 1459,68 kr till Otterbäckens Fiber. Gäller ersättning för ideellt 

arbete på en föreningsdag. 

6. Övergången till det nya KO-avtalet. 

Tekniskt fungerar det nya bra men tyvärr har det varit och är fortfarande en del 

krångel med utskick av koder och boxar. Det finns kunder som ännu ej fått den 

utrustning man beställt och som skickas mellan Telia och Net at Once utan att få 

relevant hjälp. 

Gunnar rapporterar att vår hemsida nu fungerar igen. Eftersom webbplatsen är 

uppköpt av ett annat företag är det ett helt annat system. Troligtvis kommer 

kostnaden för hemsidan att öka något i framtiden. 

7. Staffan och Gunnar rapporterar från GFEF:s senaste möte. 

Elektronikhuset framförde ett förslag om att fiberföreningarna i Gullspångs kommun 

skaffar ett dokumentationssystem som gör det enklare och säkrare att hitta och följa 

den nerlagda fibern. Systemet finns och man kan abonnera på det för 5000 kr/år.  

Elektronikhuset lägger in alla data i systemet om föreningarna tecknar ett 5-års avtal 

med Elektronikhuset. Ett avtalsförslag skrivs av Elektonikhuset som GFEF sedan tar 

ställning till. 

8. Redundans. Diskussioner fortsätter. Det finns möjlighet för Net at Once att hyra fiber 

från Vänerenergi och på det sättet få en bättre redundans. 

9. Övriga frågor. Valberedningen har vidarebefordrat ett önskemål från våra revisorer 

angående en utbildning i vad som är väsentligt för revisorerna att titta på förutom 



siffrorna. Inom kort kommer Håkan Tropp att hålla i en sådan för alla revisorer som 

så önskar i fiberföreningarna inom GFEF.. 

10. Nästa styrelsemöte blir onsdag den 15 feb 2023 kl 17 30 på Allmänna väg 20. 

11. Mötet avslutas. 

 

 

 

För protokollet   Justerare 

 

 

Gunilla Palmquist   Björn Wadensten 

 

 

 

 

 

Med önskan om: 

 

 GOD JUL och GOTT NYTT ÅR  
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