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PROTOKOLL 
 
Sammanträde med styrelsen för Ödsmålsmosse/Skåra Bredband Ekonomisk Förening 
i Kursgården Lyckebo, Rörtången 2005-05-01 
 
Deltagande styrelseledamöterna: Peter Hero, Kent Friman och David Gustafsson samt styrelsens 
suppleanter, Sami Spjuth och Roy-Inge Hellström. Adjungerade och inbjudna: Esa Pentikäinen och 
Fredrik Bolmstedt 
 
Protokoll nr 6 §§ 60-74 
 

§60 Ordföranden öppnar mötet. 
 
§61 Dagordning och kallelse godkänns – frågan om styrelsens upptagande av nya 

 medlemmar i föreningen tas upp under övriga frågor. 
 

§62 Som justeringsman väljs David Gustafsson. 
 

§63 Föreningens hemsida diskuteras.  
        Kan vara bra att fler har tillgång till lösenord och kan hjälpa till med att lägga in och 

 ändra sidan för att ha hög aktualitet på sidan. Sekr undersöker den saken. 
 

§64 Allmänt möte har just avhållits i Rörtången med ett 40-tal deltagare. Styrelsen 
 konstaterar att man nu genomfört de allmänna introduktionsmöten som är möjliga att 
 genomföra. Mötena har varit informativa och professionellt genomförda. Bra 
 informationsmaterial finns nu framtaget. Framtida möten skall vara medlemsmöten med 
 möjlighet för medlemstecknande vid mötesstart. 

      
§65 Strategidiskussion kring medlemsvärvning. Efter informationsmötet krävs aktiva 

 insatser av alla medlemmar att försöka få in medlemsansökningar och påskrivna 
 fastighetsanslutningsavtal. Intresselistan skall gås igenom och alla som visat sitt 
 intresse skall nu inom de närmaste veckorna få ett personligt samtal om de kan tänka 
 sig att skriva på avtal och medlemsansökan. Vid ca 75 undertecknade avtal görs en ny 
 kalkyl som visar hur vi ligger till med möjligheter för byggstart. Är vi då i nivå med 
 eller under maxgräns kallas omedelbart till allmänt medlemsmöte. Föreningsårsmöte 
 skall genomföras senast under juni månad. 

 
§66 Markägare som kan komma att beröras är identifierade. Kontakter tas när föreningen är 

 operativ genom sitt medlemsantal och planeringen kunnat detaljeras ytterligare ett steg. 
 

§67 Esa rapporterar nästa kalkylsteg kan göras så snart vi uppnått ett tillräckligt stort 
 antal avtal som visar var fastighetsanslutningarna i området skall göras. Styrelsen 
 diskuterar att vi bör ha ca 75 avtal i hela området förutom Brattön för att göra nästa 
 kalkyl. Det kan också få betydelse för var anslutning till stamledning bör göras. 
 Styrelsen bör lite mer formellt specificera ett uppdrag till byNet, som förmedlas via 
 Esa, om vilka tankar styrelsen har om nätets anläggande, som grund för eventuellt 
 några olika kalkyler. Frågan tas upp vid nästa sammanträde. 

 



§68 Styrelsen beslutar att fastställa de principer som efter hand tagits fram i dokumentet: 
 ”Bredband Rörtången/Ödsmålsmosse/Skåra – presentation av olika kostnadslösningar 
 för fastighetsägare.” (Dokumentet bifogas protokollet) 

 
§69 Styrelsen beslutar om tillägg/förtydligande till fastighetsanslutningsavtal för 

 organisationer/företag och avtalet för icke medlemmar som innebär att företagsavtal 
 med KEAB skall föreligga om föreningen skall ta ut dubbel underhålls/ 
 reparationsavgift mot att företaget får snabbare insats vid avbrott. Företag som ansluter 
 fastighet med bostadshus som används för hyresgäst skall t ex inte omfattas. 

 
§70 Momsfrågan diskuterades. Styrelsens hållning är att alla föreningens avgifter förutom 

 föreningsinsats och årsavgifter skall betraktas som affärshändelser i bokföringen som 
 är momspliktiga. Det betyder att också eventuella kontantinsatser för anläggandet 
 och fastighetsanslutning betraktas som en avgift till föreningen för tillhandahållande av 
 en vara/tjänst och skall innefatta moms. Kassören gör så snart som möjligt en 
 skatteanmälan till skattemyndigheten med momsregistrering och månadsredovisad 
 moms. 

 
§71 Dagordning för BIK:s föreningsårsstämma gicks igenom och information om stämman 

 lämnas av de deltagande vid nästa sammanträde. 
 

§72 Följande nya medlemmar upptas i föreningen: 
  Iréne Biding, Ödsmål 4:69, Anders Melander, Ödsmål 3:113, Marika Liebst, Ödsmål 
 3:14, Monica Andersson, Ödsmål 2:36, Margareta Nilsson, Ödsmål 2:44, Stefan 
 Joelsson, Ödsmål 4:49, Rolf Joelsson, Ödsmål 3:102, Hans-Åke Reis, Ödsmål 8:2, 
 Peter Kullberg, Ödsmål 2:76, Pia Duesgård, Ödsmål 2:33, Marie Gustavsson, Ödsmål 
 2:32, Lena Johansson, Ödsmål 2:35, Bo Bengtsson, Ödsmål 3:121, Nils-Olof 
 Tyreman, Ödsmål 3:26, Helge Wallin, Ödsmål 3:99, Tomas Carlsson, Ödsmål 3:62, 
 Sven –Elof Kristenson, Ödsmål 2:29, Tore Pettersson, Ödsmål 4:18, Ria Segerfelt, 
 Skåra 1:26, Thomas Berntsson, Skåra 1:2, Hans Henriksson, Ödsmål 7:1, Carl 
 Henriksson, Skåra 1:23, Tommy Schill, Ödsmål 3:52, Theerese Duvling, Ödsmål 
 1:26, Anders Söder, Ödsmål 1:27, Henrik Carlén, Ödsmål 1:68, Henrik Wester, 
 Ödsmål 1:76 och Stiftelsen Annedalsförsamlingsgård Lyckedbo, Ödsmål 2:16. 
 Föreningen har nu 51 medlemmar med fastighetsanslutningsavtal. 
 
§73 Nästa sammanträde fastställdes till 2005-05-17 hos ordföranden i Skåra. 

 
§74 Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
 
Styrelseordförande   Justerande styrelseledamot 
 
 
Peter Hero    David Gustafsson 
 
Vid protokollet 
 
 
Kent Friman 


