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2012-03-01

Plats: Myre
Närvarande: Perolof och Inger, Johanna, Bo, Erik, Anna och Patrik.
Möte 11
- Breafing – senaste nytt
Tommy har pratat med Roma Fiber om [enskild medlem]. Eventuellt tar Roma föreningen
den anläggningen.
[enskild medlem] har lagt in om intresseanmälan och meddelar att det skall beslutas på
årsmötet nästa vecka.
Johanna skall betala in avgiften på 1000 kr till Fiber Gotland så fort som möjligt.
- Teliamässa den 7/3
Perolof och Anna deltar på Telias mässa den 7/3 kl. 13-15,30. Mötet börjar med mat på
Lövsta kl. 12.
Där ska vi kontakta Nyberg (förhoppningsvis Fredrik, men troligen blir det Kent) om att få ut
1) Telias prospekt så vi kan få exakt veta vad som ingår i paketet vi är erbjudna. Ex, klarar
ändutrustningen av två telefonnummer som utlovas? Nummerpresentatören ingår väl i
priset? 2) att få till ett möte ang. telestationen och vårt tillträde där.
- Anbud
Anbudsunderlagen är färdigarbetade. Två annonser har gått ut. Anbudstiden går ut 31/3.
Perolof ska ännu skicka ut anbudsförfrågan till gräventreprenörerna. Anna skickar till
fiberblåsarna.
- Markägarmötet 8/3
Inbjudan till markägarmötet gick ut i söndags till alla. Vi ska inte skriva markavtal den
kvällen. Information och ge svar på frågor, titta på kartor och lösa eventuellt tekniska
problem är syftet. Lilla salen är bokad och vi samlas kl. 18. [enskild medlem] och [enskild
medlem] förfrågas om kaffebröd till max 40 pers. Johanna tar med ett paket kaffe. Socker
och te finns.
- Bankgrupp
Tommy rekommenderar att vi bildar en bankgrupp på ca 2 pers, (förslagsvis Peter och Erik)
som kan kolla av bankernas erbjudanden om fiberlån och höra om någon bank skulle kunna
ge oss en kredit inledningsvis. Vi ska också prata med dem om byggnadskreditiv. Perolof
pratar med [x], Bo pratar med [x] och [x], Peter och Erik kollar med [x] och [x], Nordea.
- Föreningsbildande 3/4
Tommy rekommenderar att vi bildar en ekonomisk förening så att ett företag har en juridisk
person att förhandla med. Vi kan ombilda sen om det ter sig fördelaktigt att vara i en annan
bolagsform.
Erik och Johanna går igenom Stångas stadgar för att se om de passar oss. Johanna gör om
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dem till Dalhems inför mötet.
Vi kallar till bildandemöte den 3/4 kl. 19. Anna A bokar lokal.
Bo kollar med Lena KU Dalhem om de kan ordna fikat.
På förslag är att göra [enskild medlem] till mötesordförande. Johanna mailar och frågar om
han är hemma då.
Föreningsmötet ska handla om:
- Info om anbuden och kanske vad vi kommit fram till.
- Bildande av föreningen, godkännande av stadgar, utse föreningsordförande, utse
styrelsemedlemmar.
- Utse frivilliga områdesansvariga. Det behövs 10-20 st. personer.
- Bindande medlemsavtal
- Information om när inbetalning till föreningen behövs.
Johanna skall höra med [enskild medlem] om hon skulle kunna vara ordinarie kassör eller
adjungerad kassör. Johanna ringer också [x], kassör i Stånga Fiber, för att höra om
dataprogram och rutiner för kassörsskapet. Kassörsuppdraget är ganska tungt och
superviktigt. Det är noga med att vi får rätt person till uppdraget.
Mötet kom fram till:
Att vi ersätter Tommy för sin medverkan och hjälp.
2. Att vi tackar Inger och Perolof för en härlig gästfrihet och en underbart god
skomakarkaka.
1.

Nästa möte

den 15/3 på Myre igen kl. 18,30

Dagordning
- Stadgar
- Markägaravtal (vi behöver dryfta Hörsnes inlaga om merkostnader)
-Medlemsavtal
-Förslag på styrelse (9 personer)
-Pris på dagsverken – hur hanterar vi det?

Vid pennan // Johanna Larson
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