
2005-03-31 
 
PROTOKOLL 
 
Sammanträde med styrelsen för Ödsmålsmosse/Skåra Bredband Ekonomisk Förening 
i Snäckan, Semesterbyn, Ödsmålsmosse 2005-04-09 
 
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 5 §§ 48-59 
 

§48 Ordföranden öppnar mötet. 
 
§49 Dagordning och kallelse godkänns – frågan om styrelsens utseende av 

 befullmäktigat ombud till BIK:s stämma tas upp under övriga frågor, liksom 
 upptagande av nya medlemmar i föreningen. 

 
§50 Som justeringsman väljs David Gustafsson. 

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

       Rapport: 
     - hemsidan byggs upp successivt och nu finns avtalen utskrivbara på sidan.   
        - medlemsansökan och intresseanmälningsblanketten skall också finnas där. 
 

§52 Sekreteraren rapporterar efter kontakt med Fredrik att de haft möte i sin arbetsgrupp och  
     nu satt upp affischer som ger möjlighet till intresseanmälan. De har också producerat 
     broschyrhäftet för utdelning i brevlådor och ordnat lokal för allmänt möte den 1/5. 
     Styrelsen håller i mötet tillsammans med Fredriks grupp . 
     
§53 Strategidiskussion kring medlemsvärvning. Efter informationsmötet krävs aktiva 

 insatser av alla medlemmar att försöka få in medlemsansökningar och påskrivna 
 fastighetsanslutningsavtal. 

 
§54 Ordf rapporterar från möte med Vägföreningen i Solberga-Ödsmål och konstaterar att 

 vi lagt fast de steg vi skall vidta för att uppnå ömsesidiga överenskommelser genom 
 tydliga avtal och hänvisar till protokoll utsänt av Tomas Skoglund, Vägföreningen 
 (tidigare utsänt). 

 Ordf träffar också 2005-04-10 Vägföreningen i Skåra för information. 
 Esa får i uppgift att undersöka vilken typ av avtal som använts av övriga föreningar i 
 sina avtal med Vägföreningar i området. 

 
§55 Esa rapporterar att det finns tomrör som luftledning för fiberkabel till Rörtången från 

 Rondan och att KEAB grävt ner tomrör i stor del av Rörtången. Det är också klart att 
 föreningen får använda dessa för sin kabeldragning utan kostnad. Dessutom finns ett 
 tomrörsnät nedgrävt av privat fastighetsägare samt via Vägverket i samband med 
 vatten och avloppsutbyggnad. Dessutom finns ett tomrör utdraget på havsbotten till 
 Brattön. Esa får också i uppgift att höra med KEAB om det finns intresse från bolaget 
 att gräva ner några elkablar i området i samband med fibernedläggningen. 



 
§56 Styrelsen beslutar 
     att till BIK:S stämma den 11/5 utse sekreteraren till föreningens befullmäktigade 
     ombud och Sami Spjuth och Roy-Inge Hellström biträder. 
     att under löpande år till BIK:s eventuella övriga stämmor utse ordföranden som 
     befullmäktigat ombud som själv utser sina maximalt två biträden. 

 
§57 Följande nya medlemmar upptas i föreningen: 
  Gert Marklund, Ödsmål 3:98, Pelle Nilsson, Ödsmål 3:61, Martin Olsson, Ödsmål 
 3:114, Mikael Jodin, Ödsmål 3:127, Jan Wågander, Ödsmål 4:65, Eva Mattson, 
 Ödsmål 4:74, Ola Rossing, Skåra 1:31, Johan Gunnarsson, Ödsmål 4:62, Bengt 
 Karlsson, Ödsmål 3:141, Per Blad, Ödsmål 3:128, Jesper Bencker, Ödsmål 3:132, 
 Birgitta Åkerblom, Ödsmål 3.51, Johan Elner, Ödsmål 6:5 och Ove Karlsson,  
 Ödsmål 3:197. 
 
§58 Nästa sammanträde fastställdes till 2005-05-01 direkt efter mötet på kursgården i 

 Rörtången. 
 

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


