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PROTOKOLL 
 
Sammanträde med styrelsen för Ödsmålsmosse/Skåra Bredband Ekonomisk Förening 
hos Sami Spjuth, Byvägen 39, Ödsmålsmosse 2005-03-21 
 
Deltagande styrelseledamöterna: Peter Hero, Kent Friman och David Gustafsson samt styrelsens 
suppleanter, Sami Spjuth och Roy-Inge Hellström. Speciellt inbjudna: Anders Rytterstig & Esa 
Pentikäinen 
 
 
Protokoll nr 3 §§ 23-34 
 
 

§ 23 Ordföranden öppnar mötet 
 
§ 24 Dagordning och kallelse godkänns 

 
§ 25 Som justeringsman väljs David Gustafsson 

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

       Rapport: 
    - logotyp och tekniskt utseende är framtagen och godkänns av styrelsen 
      -  registrering av domänen www.kustband.se är gjord och finns t v registrerad på Anders 
    - Anders utreder frågan vidare om bra webbhotell och kostnader 
    - mailadresstillgång får bli en senare fråga för föreningen 
    - Anders är webbmaster och gör t v alla inskrivningar och ändringar via sekreteraren 
    - Anders gör en startsida för webbsidan av infomaterialet som nu går ut  
    - Anders tar inom kort fram ett forum på Internet för styrelsediskussioner 

- via KEAB kan man individuellt köpa Internetuppkoppling upp till 100 Mbps – kostnad     
   ännu inte klar 

 
§ 27 Styrelsen konstaterar att föreningslånet är föreningens lån för anläggning. Revers är en 

 skuldförbindelse mellan förening och medlem. Föreningen pantsätter reversen hos 
 kreditgivaren. Den enskilde medlemmen tar alltså inget lån, utan betalar en förhöjd 
 avgift till föreningen för att slippa betala kontantinsats. Denna förhöjda del av avgiften 
 är också momsbelagd och innefattar föreningens alla kostnader för lånet inklusive 
 moms på avgiften. Denna förhöjda del av avgiften fastställs enligt styrelsens beslut år 
 för år, likt övriga avgifter, och är avhängig amorteringstakt och ränteutveckling. 
 Kontantbetalda fastighetsanslutningar och eventuellt tillkommande senare 
 fastighetsanslutningar, vilka betalar sin insats kontant, har en lägre avgift. Denna avgift 
 påverkas inte av eventuella nedskrivningar av lånet på grund av t ex intäkter från 
 tillkommande anslutningar. 

 
§ 28 Styrelsen beslutar att 
     föreningen accepterar fastighetsägare som inte är medlemmar i föreningen som  
     fastighetsanslutare och som användare av anläggningen genom speciella avtal i 
     olika situationer. Föreningen skall verka för att alla anslutna är medlemmar. 
 
 
 
 



 
 

§ 29 Styrelsen beslutade att 
    godkänna till protokollet bifogade fastighetsanslutningsavtal avseende; 
 - fastighetsanslutningsavtal för fysiska personer – medlem (2005-03-18) 

 - fastighetsanslutningsavtal för organisationer/företag – medlem (2005-03-16) 

 - fastighetsanslutningsavtal för fysiska personer/organisationer/företag – icke medlemmar 
   (2005-03-18) 
 - samt framtagen Revers 
 samt att sekreteraren ensam tillhandhåller dessa orginalavtal för alla, förvarar föreningens 
 exemplar av undertecknade avtal tillsammans med medlemsansökan och ger en kopia till 
 kassören. Var och en kan tillhandahålla medlemsansökningsblankett samt utskrift av 
 stadgarna, vilka alla avtalstecknande skall ha ett ex av. 
 
§ 30 Strategidiskussion kring medlemsvärvning. 
 Bertil Olsson, BIK, svarar för de flesta frågor som kommer att ställas på själva 
 informationsmötet. Styrelsens medlemmar besvarar alltid alla frågor de kan om 
 föreningens egna avtal, stadgar och formellt tagna beslut. Alla får ha sina egna visioner 
 kring framtiden, men det skall tydligt framgå att det inte är föreningens visioner. 
 Föreningen bygger sina antaganden på fakta om reella möjligheter och kostnader 
 presenterade av framför allt BIK och genom Kungälvs kommuns infrastrukturplan och 
 beslut. 
 Intresseanmälningsblanketter kan delas ut av alla, läggs i utdelat infoblad och kommer 
 att finnas tillgängliga på mötet. 
 Anders tar i samverkan med sekr fram en intresseanmälningsblankett via mail. 
 
 Personlig rekrytering av medlemmar med formell medlemsansökan kan påbörjas genast 
 för att ge föreningen ytterligare trovärdighet och ekonomisk kraft i uppstartsskedet. 
 
§ 31 Vägföreningen i Solberga- Ödsmål Samfällighet är kontaktad av ordföranden som haft 

 en diskussion med styrelsen. Man är oroad för att kabeldragning vid vägarna skall 
 påverka föreningens möjligheter till att utveckla vägnätet och öka kostnader för detta i 
 en framtid. Ett gemensamt styrelsemöte planeras. Kontakter i övrigt planeras. 

 
§ 32 Grovplaneringen fortsätter. Esa samverkar med byNet AB, har skaffat fram kartor för 

 området och väntar på att få pricka in fler intressenter för att kunna precisera avstånd 
 mm. En första grovskiss på lite olika dragningsförslag presenteras och kan nu ritas in på 
 karta. Kontakter med Rörtången och Åseby är tagna via Esa och sekr. 

 
§ 33 Nästa sammanträde fastställdes till 2005-03-30  kl 19.30 hos Sami Spjuth, Rondan 33. 

 
§ 34 Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 
 
Styrelseordförande   Justerande styrelseledamot 
 
 
Peter Hero    David Gustafsson 
 
Vid protokollet 
 
 
Kent Friman 


