Anteckningar:
Möte mellan Fiberföreningar i Gullspångs kn 16/12-2012 Åsebol
Närvarande: Skagern-Unden Gunnar Bohlin, Arne Albertsson Nunnestads byalag Kjell Lindholm, Karl-Erik
Bergström Thassemarken Christer Eriksson, Magnus Eriksson Bråta med omnejd Annika Kjellkvist, Fredrik
Karlsson, Jens Ivarhag

1. Presentation av deltagarna
Vi gick varvet runt för en kort presentation av de närvarande och vilken förening man tillhör.
2. Var står respektive förening nu?
Föreningarna har kommit ungefär lika långt i sina förberedelser inför att engagera och låta
fastighetsägare teckna medlemskap. Det skiljer lite i ansökan om Leadercheck och att skapa
hemsida. Råda är undantaget som inte kommit lika långt ännu.
3. Har vi synpunkter på gränsdragningar?
En gemensam titt på kartan gav att gränsen mellan Bråta med omnejd (+Fagerlid) till SkagernUnden dras gränsen längs E20. Thassemarken har fått med Delebäck i sitt område och
Nunnestads byalag har sin södra gräns mot Otterbäcken. Flera fastighetsägare från Mariestads
kommun/Råglanda har hört av sig till Thassemarken för att komma med i den föreningen.
4.

Vad tror vi att vi kan samverka kring? Hur skall samverkan gå till?
Det finns flera områden där vi kan ha hjälp av varandra
 Info material – Vi delar det vi har emellan oss ex broschyrer, Leaderformulär osv.
 Delta på varandras stormöten
 Avgifter till föreningen - Bra med hyfsat lika medlems- och årsavgifter
 Ekonomiska regler - T.ex. hur gör vi med medlemmar som tecknar sig men hoppar av?
Kan vi få hjälp av kommunen för medlemmar att ta lån?
 Ställa samma teknikkrav vid upphandling av projekteringen

5. Övrigt
 Ett reportage i MT som förtydligar våra områdesgränser med en kartbild och beskriver
hur man tecknar sig som medlem (var det Gunnar som skulle kontakta Owe? jag minns inte
om vi kom till beslut här).
 Vart ska kommunens accesspunkter ligga? Vi behöver vara med och påverka så det blir
bra för alla föreningar.
 Kjell Lindholm ordnar en informationskväll med Olle Finnman som har erfarenhet av
att driva bredbandsprojekt. Alla föreningars styrelser bjuds in, ev. fler efter intresse
och plats. Kjell bokar en dag i slutet av januari och återkommer till övriga om tid o
plats.
 Skagern-Unden har stormöte 15/1 i Hova kommunhus.
 Bråta med omnejd har stormöte 16/1 i Hova kommunhus.
 Vi pratade en del om kommunens kommande paraplyorganisation för driften av
bredbandsföreningarna. Vi lär återkomma till detta längre fram.
 Vi byter kontaktuppgifter med varandra via mailen.
6. Ev. nästa möte
Nästa möte bokas längre fram i tiden när vi har behov av det.

/Annika Kjellkvist

