
ÖDSMÅLSMOSSE/SKÅRA    PROTOKOLL  1(2) 
BREDBAND EKONOMISK 
FÖRENING       2007-02-28 

 
 
 

STYRELSEMÖTE 
 

Plats:     Hos Leif Johansson, Byvägen 29 
 

Närvarande:    Mattias Berggren 
       Fredrik Bolmstedt 
       Per Blad 
       Roy-Inge Hellström 
       Britten Hörnkvist 
       Leif Johansson 
       Anders Rytterstig 
       
 
 
 

§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Per Blad öppnade mötet. 

 
§ 2 Dagordning och kallelse 
Förslag till dagordning godkändes och kallelsen förklarades utförd på rätt sätt. 

 
§ 3 Lägesrapport 
Inget nytt sedan föregående möte. 

  
§ 4 Ekonomi 
Skatteverket utreder hur föreningen skall redovisa momsen. 

 
Leif har problem med att få datorprogrammet för autogiro att fungera. Anders 
lovade att hjälpa till med handledning. 
 
Lånet är omskrivet och börjar amorteras i mars – ränta 5,5%. Vi rekommenderar 
medlemmarna att lösa in sina reverslån, då det kan vara förmånligare för dem att 
ha lån på annat sätt, till exempel öka belåning på fastighet. Administrationen av 
månadsbetalningarna orsakar mycket arbete för kassören. Per och Leif 
undersöker vad det kostar att anlita en extern tjänst för kundreskontrat. 
 
§ 5 BIK 
Arbetsgruppen angående BIKS framtid har två ärenden att behandla: BIK-avtalet 
och  motioner till BIKs årsstämma.  
 
  
Per uppmanade oss att läsa  Förslag till avtal med BIK, som vi fått oss tillsänt via 
e-mail. Vi samråder med andra föreningar om hur avtalet skall skrivas om.  
 
Vid nästa styrelsemöte vill Per ha hjälp med att skriva ihop en motion till BIK 
stämman. Motioner skall vara BIK tillhanda senast den 31 mars. 
 



            
           2. 
 
 
 
Per informerade från möte under helgen, då han fick information om GotNet och 
IPTV. Det dröjer innan IPTV kan bli aktuellt för oss. 
 
BIK inbjuder till träff för föreningsordförande tisdagen den 13 mars kl 18.30 
– 22 med bla information om  IPTV och BIKs stämma den 22 maj. Per och Anders 
kommer att deltaga i träffen.  
 
§ 6 Tidsplan 
Se föregående protokoll.         
  
 
§ 7 Nya medlemmar 
Inga nya ansökningar har inkommit. 
 
§ 8 Övriga frågor 
Inga övriga frågor behandlades. 
 
§ 9 Justeringsman 
Fredrik utsågs till att justera dagens protokoll. 
 
§ 10 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 27 mars kl 19 -  hos Leif. 
 
§ 11 Mötets avslutning 
Per tackade styrelsemedlemmarna för visat intresse samt Leif för att han alltid 
ställer upp med möteslokal och förtäring. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet     Justerat 
 
 
 
Britten Hörnkvist     Fredrik Bolmstedt 
 
 
 

 


