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1
Formalia
Att jämte ordförande justera protokollet valdes
Magnus Mossvik.
Dagordningen upplästes och godkändes.
Föregående mötesprotokoll lästes upp och lades till
handlingarna.
2

Kommande års
verksamhet

När Eda kommun lägger stamnätet måste
föreningen samförlägga kanalisationen. För att
klara detta behöver vi ansöka om en checkkredit
hos Westra Wermlands Sparbank. När vi fått
grovprojekteringen från Skanova ska markavtal
skrivas med berörda markägare där kanalisationen
ska dras.
Anslutningsavtal ska skrivas med de medlemmar
som ska ha fiber. I samband med tecknandet
erlägges 50 % av den beräknande summan för
fiberuppkopplingen.

Avsägelser

Thommy Carlsson och Magnus Mossvik har avsagt
sina uppdrag i styrelsen. Enligt stadgarna kan
styrelsen bestå av 3-9 ledamöter. Nu är det 7
ledamöter. Det är svårt att hitta tider som passar alla
vid styrelsemötena.
Valberedningen ges i uppdrag att föreslå
föreningsstämman att styrelsen har 5 ledamöter med
två suppleanter. Allt enligt stadgarna.
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Förberedelser inför
föreningsstämman

Årsredovisningen för 2013 är klar lämnas för
underskrift av styrelsens ledamöter.
Magnus Mossvik ordnar affischering till
föreningsstämman.
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Övriga frågor:

Tina Lundberg ska undersöka om kommunen kan
komma och informera om markavtal, hur
kanalisationen kommer läggas mm på
föreningsstämman.
Det vore en fördel om Göran Nilsson, Nektab har
möjlighet att närvara.

Information om
markavtal

Reklam

Finns det intresse för en bildekal eller annan form av
reklam för att visa att man är medlem i föreningen?
Undersök priser och om det finns intresse.
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Inköp av kanalisation

Viktigt att ha i beredskap om arbeten ska utföras på
väg innan föreningen gräver för kanalisation.
Arbetet måste förankras hos Skanova. Undersök om
andra föreningar är intresserad för att pressa
priserna?
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Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är det konstituerande mötet efter
föreningsstämman den 21 april.
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Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade
mötet
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