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PROTOKOLL  2005-12-12   kl 19.00 
 
Sammanträde med styrelsen för Ödsmålsmosse/Skåra Bredband 
Ekonomisk förening hemma hos Roy-Inge Hellström, Byvägen 39, 
Ödsmålsmosse. 
 
Närvarande: ledamöter Peter Hero, David Gustafsson, Leif Johansson, Fredrik 
Bolmstedt och suppleant Roy-Inge Hellström.  
Inbjuden: Från projekteringsgruppen Claes Duesgård. 
Förhindrade: ledamot Rebecca Ivarsson, Lillemor Svensson och suppleant Sami 
Spjut. 
 
Protokoll nr 9 §§ 110-121 

 
§ 110 Mötet öppnas 
 
§ 111 Dagordning o kallelse godkännes 
 
§ 112 Lägesrapport projekteringsgruppen. LJ vecklar upp en ny karta. Vi har tänkt fel på 

mossen vad gäller placeringen av noder. Vägföreningen gillar inte att vi går längs 
Bastubäcksvägen. Leif o Sami varit ute o traskat idag. Avtal från vägföreningen om 
opartisk besiktningsman. LJ istället föreslagit Christer Wikstrand.   
Mycket papper från Vägföreningen att fylla i.  
LJ föreslår ny sträckning.  
Har varit ute i terrängen för att hitta bästa dragningvägar. Nya förslaget innebär 
kortare dragningar men mer arbetstimmar.  Förslaget bygger på två noder uppe på 
mossen, och är anpassat till vägföreningen och kommande kunder.  
 
Lägesrapport Rörtången. Kommande aktiviteter: Leckborns nät, Vägverket, 
Detaljprojektering. FB kollar med vägverket.  
 
Skåra: Ny tänkbar väg genom skogen, där markägaren kan tänka sig att lägga en 
väg. Inte självklart att denna sträckning är bättre än den första (endast plöjning). 
EU-bidrag möjligt för att dölja elledningar, vilket talar för första förslaget. PH löser 
detta med markägarna.  
PH och LJ har kollat med grävare. Elfwing tror att han kan börja plöja jan/feb.  
 
LJ pratar om en Berndtsson som gärna vill gräva. Styrelsen positiv till olika 
entreprenörer på olika ställen. Det är ”bara” att sätta igång lokalt.  
PH nämner Jonas Svensson, som utlovat oss april/maj.  
LJ nämner att det är viktigt att ha projekteringsmöten inom kort, och att involvera 
områdesansvariga.  
 
Dragningen måste spikas snarast, så att områdesansvariga kan sättas igång. LJ 
ordnar mtrl vid anmodan. Projektgruppen mossen träffas själva nästa gång.   
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§ 113 Reverser. I dagsläget 22 reverser och 6-7 kontantbetalningar. Kvitton skickas ut till 

de som begär.   
 
§ 114 Ekonomihantering. Man bör vara två stycken som signerar alla ek. transaktioner. 

Detta är enligt tidigare stadgar, och detta är nu klarlagt.  
 
LJ hanterar alla kontantinsatser som kortfristiga lån av medlemmarna, som bokförs 
som kortfristiga skulder till medlemmarna, intill dess att avräkning sker, dock 
senast 31/12 2006. Detta för att underlätta momshanteringen tills vidare.  
 
PH ska reda ut vad som gäller när fastigheter avyttras gällande ränta m.m enligt 
fråga från Per Bard.  

 
§ 115 Hemsidans uppdatering. Där finns medlemsregister m.m enlig Karebys program. 

”Dimmie” och LJ ansvarar för hemsidan framöver. DG står som webmaster 
numera. PH ska höra av sig till gamla webmaster.  
 
Den som får in fastighetsavtal skickar dem till Dimmie, så registrerar han i den nya 
databasen. LJ ser över medlemsregistret. 

 
§ 116 Återkoppling resultatredovisning interimstyrelsen. LJ visar sammanställningen från 

övertagandet från David.  
 
§ 117 Upptagande av nya medlemmar: 
 

163 Malmquist Patrik Ödsmål 4:59 
164 Christiansson Göran Ödsmål 5:24 

 
§ 118 Fråga om AB och vad som gäller. PH hävdar att fastigheten måste stå på företaget 

för att det ska gälla.  LJ och FB kollar upp vad som gäller. 
 
§ 119 Övriga frågor. LJ redogjorde från ett BIK-möte ang telefoni. RTC heter bolaget 

som bik ligger i förhandling med. Viktigt för bik att inte binda upp sig till bara en 
leverantör. Vill ha konkurrens i nätet. TV-upphandling pågår. Bik gör ingenting 
som inte föreningarna vill. Vill inte bli påtvingad paktet, utan vi ska kunna köpa 
tjänster en efter en.  
 
PH har pratat med Pether Bäversjö om EU-bidrag m.m om öarna. Har sagt att de 
måste stå för sina egna kostnader och vara med och driva projektet. Vi har fått 
15000 kr som projekteringsbidrag. PH delar ut dessa till kontaktpersoner på öarna, 
för att de själva med hjälp av ByNet ska undersöka möjligheten att få ut bredband 
till öarna.  
PH redogör för olika saker som man kan få EU-bidrag för: 
Hyra, utskick, konsultrapporter, utbildningar, bygga anslagstavlor, studieresa, 
kopieringsmaskin, kartläggning av elstolpar, lokala idéer m.m.  
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§ 120 Nytt sammanträdesdatum: Tis 24/1 -06 hos FB kl 19:00.  
 
§ 121 Mötet avslutas.  
 
 
 
 

Peter Hero    David Gustafsson 
Ordförande    Justerare 

 
 
 
 

Vid protokollet 
 
 

Fredrik Bolmstedt sekr 
 
 
 


