
Protokoll Styrelsemöte Otterbäckens Fiber Ek För.  2023- 02-15 

 

Närvarande. 

Ledamöter Staffan Gustafsson, Gunnar Södergren, 

  Bo-Göran Romppanen, 

 Marcus Johansson, Gunilla Palmquist 

Suppleanter Jan Feltsten, 

Ärenden: 

 

1. Mötet öppnas av ordf Staffan 

2. Till dagens protokolljusterare utses Bo-Göran Romppanen 

3. Dagordning godkännes 

4. Föregående protokoll gås igenom och godkännes. 

5. Ekonomisk rapport. 

På kontot finns just nu 739 333,11 kr. Inför vår ev placering av viss del av tillgångarna 

har Staffans genomgång av olika bankers villkor visat att det finns möjligheter för 

privatpersoner att få bra placeringsvillkor men dessa gäller inte föreningar. 

Vi beslutar att 400 000 kr av våra tillgångar placeras hos Swedbank på ett 6 månaders 

fasträntekonto.  

Årsredovisningen för 2022 gås igenom och godkännes av styrelsen. 

6. Årsstämma 2023.Ny och omval av styrelse.  

Ordförande på 1 år. 

Tre ledamöter på vardera 2 år. 

En suppleant på 2 år. 

Ledamöter Ulf Nilsson som har 1 år kvar i styrelsen, har nu flyttat till Göteborg. 

Valberedningen måste fråga honom hur han ställer sig angående fortsatt uppdrag i 

OFEF. 

Kvarstående ledamöter från föregående årsstämma i ytterligare 1 år är Gunilla P, ev 

Ulf Nilsson och Jan Feltsten. 

Val av 2 delegater till GFEF:s årsstämma 1 år vardera. 

Val av 2 revisorer på 1 år vardera. 

Valberedning kontaktas, Folkets hus är bokat, förtäring bestämd och datum för 

stämman är onsdag den 29 mars kl 19 00. 

7. Övergången till nya KO-avtalet. Stort sett har det fungerat bra med övergången. 

8. GFEF:S styrelsemöte. Staffan och Gunnar rapporterar. 

Elektronikhuset presenterade ett förslag angående nytt dokumentationssystem. 

Verkade ok men några frågor kvarstår att besvara. Troligen tas beslut i april. 

 

 



Momsfrågan diskuterades. Den ligger hos Högsta förvaltningsrätten nu. 

I vår går avtalstiden ut för de som lånade pengar av föreningarna för installation av 

fiber. 

Ekonomiutbildning. Håkan Tropp har gått ut med en inbjudan till föreningarnas 

revisorer. 

9. Övriga frågor.  

Gunnar har deltagit i Föreningar i samverkan’s planeringsmöte ang aktiviteter under 

2023. Vad kan vi i Fiberföreningen och övriga föreningar bidra med under de olika 

dagarna?   

10. Nästa möte är onsdag den 15 mars kl 17 30 Allmänna vägen. 

11. Mötet avslutas. 

 

 

 

 

För protokollet    Justerare 

 

 

 

 

Gunilla Palmquist    Bo-Göran Romppanen 

 


