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PROTOKOLL 
 
Sammanträde med styrelsen för Ödsmålsmosse/Skåra Bredband Ekonomisk Förening 
hos Roy-Inge Hellström, Byvägen 39, Ödsmålsmosse 2005-03-14 
 
Deltagande styrelseledamöterna: Peter Hero, Kent Friman och David Gustafsson samt styrelsens 
suppleanter, Sami Spjuth och Roy-Inge Hellström. Speciellt inbjuden: Anders Rytterstig 
 
Protokoll nr 2 §§ 9-22 
 
 

§ 9 Ordföranden öppnar mötet 
 
§ 10 Dagordning och kallelse godkänns 

 
§ 11 Som justeringsman väljs David Gustafsson 

 
§ 12 Föreningens hemsida diskuteras.  
             Blivande medlem Anders Rytterstig deltar i sammanträdet.  
 
 

   Styrelsen beslutar att Anders  
       - ansvarar för och tar fram föreningens webblogotyp enligt erbjudande gratis 
    - utreder frågan vidare om bra webbhotell, mailadresstillgång och kostnader 
    - bygger hemsidan helt utan kostnad för föreningen i dagsläget 
    - utses till föreningens webbmaster och uppdaterar hemsidan 
    - också inom kort skapar ett forum på Internet för styrelsediskussioner 
       - samordnar styrelsen via mail kring en logotyp och hemsidans utseende 

- har styrelsens uppdrag att undersöka mer exakt vad det innebär att man enskilt   
   skall kunna köpa upp till 100 Mbps i Internetuppkoppling via KEAB 

    - redovisar sitt uppdrag på nästa styrelsemöte 
 
 

       Styrelsen beslutar vidare att 
   Sami Spjuth utses till styrelsens samordnare vad gäller webbuppbyggnad och        

       föreningens webbfrågor 
 

§ 13 Styrelsen beslutade att 
       föreningens webbnamn skall vara www.kustband.se  (eller annan ändelse) 
    och vidare att Anders registrerar namnet så snart som det är möjligt 
 

§ 14 Fastighetsanslutningsavtal för fysiska personer som blir medlemmar  
                         presenterades av sekreteraren. 

   Styrelsen beslutade att 
   sekreteraren samlat sänder över förslag till fastighetsanslutningsavtal gällande 
 - fastighetsanslutningsavtal för fysiska personer - medlemmar 
 - fastighetsanslutningsavtal för fysiska personer – icke medlem 
 - fastighetsanslutningsavtal för organisationer/företag - medlem 
 - fastighetsanslutningsavtal för organisationer/företag – icke medlem 
   samt framtagen Revers för styrelsens ställningstagande nästa styrelsemöte. 

 
§ 15 Formulär för medlemsansökan fastställdes enligt bilaga. 
 
 
 
 
 
 



§ 16 Strategidiskussion kring medlemsvärvning innefattade ett försök till klarläggande 
diskussion kring frågan om kontanta insatser kontra lånefinansiering och framtida 
fastighetsanslutning med kontanta insatser i förhållande till nedskrivningar av föreningens 
lån på grund av att föreningen får ökade intäkter genom eventuella nya anslutningsavgifter 
till samma eller högre insatsnivå.  

 
 I båda fallen får de som sätter in en kontantinsats inte tillgång till värdet av 
 nedamorterade lån på grund av nya anslutningsavgifter. Detta kan uppfattas som delvis 
 orättvist eller åtminstone som en stor fördel för dem som initialt lånefinansierar sin 
 fastighetsanslutning. 
 
 Styrelsen beslutar att 
 - vara mycket tydlig i sin information kring fördelen med att ansluta sig vid     
    anläggningens byggande och fördelen med att delta i lånefinansierad anslutningsavgift 
    via föreningens lån mot revers. 
 - ordföranden diskuterar frågan med kunnig revisor innan avtalstexterna beslutas. 
 
§ 17 Inbjudan till allmänt möte Snäckans samlingslokal 9/4 kl. 16.00 diskuterades. 
    Styrelsen beslutar att 
  - sekreterarens förslag till informations/inbjudningsfolder används 
  - särskild intresseanmälningsblankett bifogas 
  - anta sekreterarens erbjudande om att i samband med eget företags    
     reklambladsutdelning den 23/3 också gratis dela ut bladen i samtliga brevlådor 
     i Ödsmålsmosse/Skåra med omnejd 
  - att  fastighetsavtal och medlemsansökan kan distribueras inför och under mötet 
 
§ 18 Markägarkontakter tas löpande av ordföranden och efter analyser av fastigheter  med  

 kabeldragning i grovplaneringen i samråd med Esa Pentikäinen i kontakt med byNet AB. 
 
§ 19 Grovplan och kalkylarbetet har hittills lett till ett preliminärt antagande att vid ca 60 

 fastigheter i området Ödsmålsmosse/Skåra så är den maximala fastighetsanslutnings-  
 kostnaden 20 000 kronor efter inledande diskussioner med byNet AB. 

    Styrelsen beslutar att 
    fastställa maxbelopp i kalkyl för byggstart till 20 000 kronor i fastighetsanslutningsavtal. 
 
§ 20 Skattereduktion om 5 000 kronor för bredband skall poängteras vid medlemsvärvning  
     som en snabbhetspremie om nätet kan realiseras och driftsättas innan årsskiftet 
     2005/2006. 

 
§ 21 Under övriga frågor fastställdes nästa sammanträde till 2005-03-21 kl 19.30 hos Sami 

 Spjuth, Rondan 33. 
 

§ 22 Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Styrelseordförande   Justerande styrelseledamot 
 
 
Peter Hero    David Gustafsson 
 
Vid protokollet 
 
 
Kent Friman 


