Forslag 7 – Driften av PSA legges ut på anbud
Leder Tore Hem benyttet anledningen til å kommentere noen av de opplysningene som Skogen Vel
hadde lagt ut på sine hjemmesider, hvor det blant annet ble påstått at det ikke har vært noen form for
anbudsrunder i PSA sin over 20 års historie. Dette er feil da det var en anbudsrunde i 1997 hvor BOF
var det beste tilbudet.
Helge Falang redegjorde deretter for forslaget.
Det var spørsmål fra salen vedrørende kommentaren til forslaget om bredbånd (forslag 6) i
innkallingen om at PSA kan risikere å måtte kjøpe ut BOF for de investeringer som allerede er gjort.
Kommentar fra Tore Hem var at BOF har hatt store utgifter på dette, men at det ikke finnes noen
avtale på dette. Nye kommentarer fra salen ga utrykk for at vi da ikke kunne ha noen økonomiske
forpliktelser i forhold til BOF på dette.
Det var deretter en diskusjon om hva PSA eier av utstyr. Leder gjorde oppmerksom på at PSA eier
alle kabler ut til husstandene, og at det kun er utstyret i ”boden” som det er tvil om. Det skal startes et
kartleggingsarbeid etter generalforsamlingen for å skaffe en total oversikt over teknisk utstyr.
Det var også kommentarer om at servicetilbudet fra BOF var for dårlig. Det påstås at dette er varslet til
både BOF og leder uten at noe har skjedd.
Møteleder foreslo at vi stemmer over forslaget og unngår videre detaljdiskusjon om det eksisterende
tilbudet.
Stemmer for:
Stemmer imot:

86
1

Fullmakt for:
Fullmakt imot: 13

53

Forslaget ble vedtatt med 139 mot 14 stemmer.
Etter at forslaget ble vedtatt ble det stilt spørsmål om styret hadde tillitt til å gjennomføre dette arbeidet
all den tid de hadde i innkallingen gitt utrykk for at de ikke hadde mulighet for å delta i dette. Leder
bekrefter at de vil delta i arbeidet når generalforsamlingen har vedtatt dette, men at de føler at det er
andre personer som kan håndtere dette bedre kompetansemessig.
Etter litt diskusjon kom det opp et forslag om at man nedsetter en gruppe bestående av 2 fra styret og
4 fra salen. Styret tar ansvar for at det kalles inn til møte og at tidsplanen for arbeidet kommer i
referatet. Generalforsamlingen bestemte at tidshorisonten kan bli frem til neste generalforsamling,
men at arbeidsgruppen kan komme om innstilling til ekstraordinær generalforsamling før dette.
Styret vil selv utpeke 2 representanter i tillegg til de 4 som ble valgt fra salen:
Stål Hermo, Preisler vei 50, mobilnr.:980 14 894
Turid Steen Bjørli, Sophies vei 17, tlf. 64 95 44 24
Lars Brænna, Jomfru Wintersvei 6, mobilnr.:918 13 190
Morten Eidsvaag, Fergemannens vei 18, tlf 64 95 67 89

