Konstituerande styrelsemöte med Getteröns Fiberförening på Campus i Varberg
2014 11 23
Närvarande: Elisabeth Nord, Gert Bengtsson, Frank Hallberg, Tomas Kaspersson, Tommy
Isaksson, Micael Lidmalm, Kim Andreasson, Arne Kastberg, Jesper Vasell, Tony Jansson, Andreas
Friedrich
Arne Kastberg öppnade mötet som nyvald ordförande för föreningen.
1. Val av sekreterare för mötet. Andreas Friedrich valdes
2. Val av justeringsmän. Tomas Kaspersson valdes
3. Val av vice ordförande för verksamhetsåret. Tomas Kaspersson valdes.
4. Val av sekreterare för verksamhetsåret. Andreas Friedrich valdes.
5. Val av kassör för verksamhetsåret. Tony Jansson valdes.
6. Utvärdering av stämman.
Bra möte. Någon undrade hur vi kommer ut till alla stugägarna? Viktigt att nå ut till
stugägarna. Jesper Vasell´s hustru sitter med i deras styrelse och de har bra kanaler ut till
sina medlemmar och skall göra vad de kan.
Ingemar Martinsson som är nyinflyttad på Hattviksvägen, jobbar för Bredbandsbolaget och
har hört av sig till Tomas Kaspersson, om att han kan vara intresserad av att hjälpa till med
upphandling av tjänsterna.
Beslut på att vi jobbar vidare med en ”General entreprenad” där vi styr ”designen” på
nätet. Vid en ”total entreprenad” så står entreprenören för all planering, nu har vi redan
påbörjat en planering och projektering inför ett förfrågningsunderlag till olika
entreprenörer. Vi bedömer att vi har rätt kompetens i arbetsgrupperna för att klara av
detta. Vi bör kunna titta på andra föreningar hur de har gjort med förfrågningsunderlag.
Vi skall kolla upp ordentligt hur det är med stöd från Länsstyrelsen också.
Arne skickar till Bolagsverket ändringarna i föreningsstyrelsens sammansättning och kollar
även över våra stadgar. Uppdaterade stadgar planeras godkännas av en förenings stämma i
mars innan vi kör igång med grävning.
7. Övriga frågor.
8. Nästa möte planeras till tisdag 16 dec 18.00 ‐20.00 hos Gert Bengtsson på Effekt.
9. Mötet avslutades.
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