
2005-05-22 
 
PROTOKOLL 
 
Sammanträde med styrelsen för Ödsmålsmosse/Skåra Bredband Ekonomisk Förening 
hos ordföranden i Skåra. 
 
Deltagande styrelseledamöterna: Peter Hero, Kent Friman och David Gustafsson samt styrelsens 
suppleant, Roy-Inge Hellström. Inbjudna: Esa Pentikäinen och föreningens revisor, Thomas 
Hagman. 
 
Protokoll nr 7 §§ 75-87 
 

§75 Ordföranden öppnar mötet. 
 
§76 Dagordning och kallelse godkänns. 

 
§77 Som justeringsman väljs David Gustafsson. 

 
§78 Föreningens hemsida diskuteras.  

        Hemsidan får ligga kvar på gratisplatsen så länge anläggningsprocessen pågår. 
 I ett senare skede får föreningen ta ställning till hur sidan framöver skall användas. 
 

§79 Styrelsen gör bedömningen att antalet medlemmar kommer att närma sig ett hundratal 
 inom den närmaste tiden. Det innebär att nytt kalkyldatum fastställs med byNet AB. 
 Esa ges i uppdrag att ordna med detta. Kassören deltar också i mötet för kalkylering 
 tillsammans med sekreteraren. 

      
§80 Uppdraget till byNet är att belysa olika alternativa dragningar av det lokala nätet 

 från stamledningen. Två huvudalternativ bör minst belysas. Ett där dragning görs 
 vid stamledningens korsande av vägen nära Skåra och ett annat från en tänkt nod i 
 Ödsmåls by nära Byvägens uppstart till Ödsmålsmosse. I uppdraget skall också ingå 
 frågor om vad som krävs för att förbereda för dragning till alla fastigheter i området 
 redan vid anläggandet och vad detta kan kosta. 

 
§81 Styrelsen beslutar att föreningsårsstämma skall hållas 2005-06-29 kl. 18.00  på 

 Kursgården i Rörtången och föregås av medlemsmöte 2005-06-19 kl. 14.00 i 
 Snäckan. 

. 
§82 Sekreteraren rapporterade från BIK:s föreningsstämma. 
 
§83 Sekreteraren rapporterade om kontakt med LB-hus. De kan inte formalisera sitt 

 intresse förrän detaljplan är tagen, men vill gärna vara informerade. Projektledaren 
 Olle Sandström uttalar ett oreserverat intresse och menar att de kommer att installera 
 mediaomvandlaren i varje av de 27 planerade husen om detaljplanen godkänns. De 
 är också positiva till upplåtelse av mark för dragning av kabel till/från Skåra. De  
 önskar vara närvarande vid föreningsårsstämma och medlemsmöten. De har sänt 
 över sitt förslag till detaljplan över området. 

 



§84 Följande nya medlemmar upptas i föreningen: Thomas Liljeqvist, Skåra 1:41, 
 Bengt-Åke Ek, Ödsmål 3:78, Lars-Erik Olofsson, Ödsmål 2:68, Pernilla Olofsson, 
 Ödsmål 2:22, Britten Hörnkvist, Ödsmål 2:23, Henrik Bergman, Ödsmål 1:61, 
 Pernilla Fröjd, Ödsmål 10:1, Roger Andersson, Ödsmål 3:58, Bengt Svenning, 
 Ödsmål 4:66, Lillemor Svensson, Ödsmål 3:75, Lars Berggren, Skåra 1:8, Kjell 
 Olsson, Ödsmål 4:63, Britt Thorbjörn, Ödsmål 3:77, Thomas Färnefalk, Ödsmål 
 3:58, Göran Christiansson, Ödsmål 5:7 + Ödsmål 5:52, Ann-Britt Pernmyr, Ödsmål 
 5:23, Andreas Pernmyr, Ödsmål 5:45, Josefin Pernmyr, Ödsmål 2:26,              
 Håkan Liljered, 3:92, Dan Wikenström, Ödsmål 3:89, Mattias Hirvi, Ödsmål 3:130, 
 Georg Dahlén, Skåra 1:19, Gustav Schröder, Skåra 1:30, Anders Malm, Skåra 1:34,      
 Carl Elheim, Ödsmål 4:58, Elaine Magnusson, Ödsmål 4:21 och Patric Kristensson, 
 Ödsmål 5:49. Föreningen har nu 79 medlemmar med fastighetsanslutningsavtal. 

 
§85 Styrelsen beslutar godkänna 
      att kassören öppnar affärskonto med bankgiro i Föreningssparbanken, Kungälv, 
      samt 
      att sekreterarens företag lifeformer lämnar en faktura på 1 361 kr för utlägg 
 
§86 Nästa sammanträde fastställdes till 2005-06-19 i direkt anslutning till medlemsmöte 

 
§87 Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
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