
2005-06-19 
 
PROTOKOLL 
 
Sammanträde med styrelsen för Ödsmålsmosse/Skåra Bredband Ekonomisk Förening 
i samlingslokalen, Snäckan, Ödsmålsmosse i direkt anslutning till medlemsmöte. 
 
Deltagande styrelseledamöterna: Peter Hero, Kent Friman och David Gustafsson samt styrelsens 
suppleant, Roy-Inge Hellström och Sami Spjuth. Inbjudna: Esa Pentikäinen och Fredrik Bolmstedt. 
 
Inledningsvis presenteras kortfattat anteckningar från medlemsmöte 2005-06-19.  
Ett stort antal medlemmar och ett tiotal icke-medlemmar samlades i Snäckan. Ordföranden, 
Sekreterare och Esa från BIK presenterade medlemsläget, hur nuvarande grovplanerade dragning 
av nätet ser ut och nuvarande nettokalkyl som hamnat på 16 224 kronor. Denna skall omformas till 
en budgetkalkyl som innefattar områdenas speciella bergskaraktär, beredskap för att återställa 
områdets speciella sommarstugekaraktär då det gäller dikeslösningar, dräneringar mm. Därtill skall 
ingå bedömning av hur mycket av framtida anslutningar som kan inplaneras. 
 
Ordföranden gör bedömningen att de här frågorna kan vänta över sommaren och planeras av den 
nya styrelsen. Frågor och svar ges ett utrymme på mötet. Interimistisk valberedning utses och består 
av Kent Friman, Ödsmålsmosse och Lars Berggren, Skåra. Dagordning för föreningsårsmötet är 
utsänt till nya och lite äldre medlemmar. 
 
Protokoll nr 9 §§ 89-98 
 

§89 Ordföranden öppnar mötet. 
 
§90 Dagordning och kallelse godkänns. 

 
§91 Som justeringsman väljs David Gustafsson. 

 
§92 Ordföranden gör bedömningen att föreningen nu gör ett sommaruppehåll och att den 

  nya styrelsen får planera framtiden. 
      
§93 Medlemsförfrågningar från Brattön och Älgön får behandlas i särskild ordning. 

 Ordföranden har meddelat sökande från Brattön att något direkt medlemskap nu inte 
 går att få. Däremot skall den kommande styrelsen göra allt för att hitta en lösning så 
 att öborna skall kunna gå med utan alltför höga kostnader. 

 
§94 Medlemsavgifter och framtida anslutningsavgifter får den nya styrelsen ta ställning 

 till. 
 
§95 Sekreteraren rapporterade om kontakt med LB-hus. Sekr, Kassör och Esa från BIK 

 träffade Olle Sandström, projektledare för bygget av 27 hus på deras fastighet så 
 snart detaljplan färdigställts. De medverkar gärna till att förse husen med 
 mediaomvandlare om det inte faller en kostnad på de fastigheter som inte önskar ha 
 den inkopplad. Dessutom drar de i vilket fall tomrör till varje fastighet och 
 medverkar aktivt till att föreningen får möjlighet att dra kabel över deras fastighet 
 för anslutning i Skåra. Under hösten 2005 bör föreningen ha en ny kontakt med Olle 
 för kostnadsberäkningar och förslag till lösningar. 



 
§96 Följande medlemmar upptas i föreningen: 
      

Sörensen Jonny Ödsmål 3:125 

Nordgren Maivor Ödsmål 1:43 

Johansson Leif Ödsmål 3:155 

Olerius Marie Ödsmål 4:12 

Österlund Rigmor Ödsmål 4:79 
 
 
§97 Nästa sammanträde blir konstituerande sammanträde för den nya styrelsen i direkt 

 anslutning till föreningsårsmötet 2005-06-29. 
 

§98 Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
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