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1. Bordet runt
Alla rapporterar kort om vad som är aktuellt inom respektive
område, bland annat:
Monika Ek-Remmerth:






Det har kommit in 11 nya ansökningar till
landsbygdsprogrammet. Om alla får bifall finns sedan 42
mnkr kvar av stödet. Att det är så mycket beror på att några
redan beviljade ansökningar har dragits tillbaka.
Utbetalning av tidigare beviljat stöd pågår för fullt.
Håkan Hylén har slutat i bredbandsgruppen på
Jordbruksverket. Länsstyrelsehandläggarnas fredagsgrupp
har skrivit till Jordbruksverket och uttryckt oro för
kompetensbrist. Det är viktigt att inte tappa tempo i arbetet.

Pelle Persson upplever att många fiberföreningar är på tårna för att
söka det nya stödet när det blir tillgängligt. Det är positivt.
Eric Åkerlund

2. Det nya bredbandsstödet
Eric visade den presentation som han drog för
regionutvecklingsnämndens presidium igår. Eric har också genomfört
dialogmöten med flera av marknadens aktörer för att fånga upp
deras önskemål och synpunkter. Likaså har kommunerna i länet
uppmanats att skicka in önskemål om var de vill prioritera områden,
särskilt där det finns näringsliv. Några svar har kommit in.

Åtgärd/Beslut
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Per Karlsson visade på GIS-kartan vilka områden som han och Eric
jobbade fram igår. De framtagna områdena är för stora och
innehåller för många byggnader, så vi måste banta ner dem. Det blir
dock inga problem, för flera av dem är i samma områden som olika
aktörer har sökt stöd från landsbygdsprogrammet. Vi kollade dessa
områden med Monica och där det krockar, stryker vi våra
prioriteringar. Eric återkommer med en kallelse till Skypemöte för att
slutföra prioriteringsarbetet.

3. Netwest och Västlänk informerar om sin verksamhet


Västlänk är fortfarande föreningens formella namn, men man
kallar sig numera ofta för "Stadsnäten i Västra Götaland" för
att vara tydligare och undvika namnkrock med Västlänkenprojektet.



Tom berättade vad Västlänk gör. Presentation bifogas.



Diskussion om samverkan mellan Netwest och
fiberföreningarna.

4. SKR, Michaela Stenman

Alla



Michaela deltog via Skype och visade sin presentation om
vad SKR gör inom bredbandsområdet.



Sedan en kort diskussion om vad UBit förväntar sig av SKR.

5. Planering av informationsmöten och workshopar




Eric Åkerlund

Vår konsult Susan kan inte vara med förrän i början av maj.
Det passar bra för vi måste bjuda in i god tid.
Vi kom överens om att försöka planera in möten under
perioden 11-15 maj och att då använda samma ställen som
vid de tidigare mötena, dvs i Uddevalla, Borås och Skövde.

Eric tar fram
inbjudan och ber
VGR konferens
att hjälpa till med
administration.
Kommunalförbunden bokar
lokal.

