Korta minnesanteckningar medlemsmöte 15 08 11
1. Välkommen
Föreningens ordförande Jan Jansson hälsade välkommen till mötet
2. Information från Qmarket angående utbud av bredband, TV och telefoni
Mikael Bengtsson från Zitius började med att presentera Zitius. Zitius startade 2003 och ägs numera av Telia. Driftar
drygt 200 000 hushåll i nuläget. Zitius driver operatörsneutrala nät. Zitius erbjuder upp till 1000 Mbit/s.
Kundportalen man jobbar med är Q-market.se. På portalen kan man beställa tjänster som TV, internet, och telefoni.
Finns även kombinationserbjudanden att teckna.
Gå in på www.Q-market.se för att se utbudet. Går även ringa till Bredbandsrådgivaren för att få support i valet 08578 804 44. Går även bra att kontakta sin nuvarande leverantör och säga att man installerat fiber. Då kan nuvarande
operatör hjälpa till att fixa tjänster om man vill det.
Uppsägningstid hos nuvarande tjänsteleverantör måste kollas upp. Byter man till samma operatör brukar det inte
vara något problem.
Direkt när man startar sitt nya bredbandsmodem kommer man in på Q-market.se
Q-market ger en överblick. För att få mer komplett information bör man dock kontakta respektive tjänsteleverantör
som tex Bredbandsbolaget eller Telia för att få deras kompletta utbud.
3. Investeringens geografiska omfattning
Karta över området visades. Området sträcker sig från Nabben-Lerbäck upp till Getared o Vevelhult
4. Presentation av nuläget i Etapp 1 och Etapp 2
Inge föredrog kort Etapp 2. SLL skall vara klara 31:a augusti, Vevelhult något senare. Jan informerade om 7 nya
medlemmar i Etapp 1.
5. Leverans av patchkabel och mediabox för etapp 2 och nya medlemmar i etapp 1.
Patchkabel o modem skall levereras i mitten av augusti till föreningen och kunna levereras ut till medlemmarna i
slutet av augusti. Målsättning att kunna tända upp etapp 2 i mitten av september. Erik presenterade hur man
installerar modemet.
6. Föreningens förväntade servicekostnader per år framöver.
300 kr + moms per medlem är den kalkylerade kostnaden framöver. Vi räknar med att behöva köpa in vissa tjänster
framöver för ekonomi -redovisning samt teknisk support.
7. Framtida organisation för föreningen efter byggprocessens avslutande.
Jan föredrog en tänkt organisation framöver. Styrelsen räknar med att det behövs en ordförande, en vice
ordförande, en sekreterare, en kassör, en tekniskt ansvarig samt två suppleanter.
8. Övriga frågor
9. Mötet avslutas

