
Protokoll från styrelsemöte i Lagmansholm-Holsfiber ekonomisk förening Datum:
2013-06-18. Närvarande: Per Arne D, Viktor L, Henri S, Ann-Marie C och Tore N ordf. 

1. Mötets öppnande
Ordf. öppnade mötet. Per-Arne Danelius valdes att tillsamman med ordf. justera dagens
protokoll.

2. Styrelsekonstituering Firmateckning
Beslutades att styrelsen konstituerade sig enl. följande:
Ordf. (vald av konstituerande stämma): Tore Norén
v ordf.: Viktor Lindholm
kassör: Ann-Marie Carlander
sekr.: Henri Savinainen

Beslutades att föreningens firma tecknas 
av styrelsen och 
av ordförande samt ytterligare en styrelseledamot, två i förening.

Beslutades att kassör och ordförande, var för sig, förfogar över samtliga bankkonton.

3. Avstämning konstituerande stämma och protokoll från stämma/styrelsemöte  
Konstituerande stämma för föreningen hölls 2013-06-10.
Ordf. har därefter sänt in underlag för registrering hos Bolagsverket.

Beslutades att protokoll från stämmor och styrelsemöten skall läggas ut på föreningens
hemsida. Dock skall t ex offertjämförelser eller pågående upphandlingar inte läggas ut.

4. Hantering medlemsansökningar
Beslutades att medlemsansökningar behandlas först när medlems-/årsavgiften är betald samt 
att ordf. beslutar om medlemskap vid enkla typfall (t ex ansökan från fastighetsägare i 
området). För övriga sökanden beslutar styrelsen.

5. Medlemsteckning
Vid konstituerande stämma 2013-06-10 tecknade sig 21 medlemmar, därefter har
tillkommit en ansökan om medlemskap.

6. Avstämning av leadercheckar
För den bildade föreningen finns beviljat en fibercheck för Lagmansholm och en för Hol  
på vardera 20 000 kr.  
Ordf. redovisade en sammanställning på gjorda inköp ca 10 000 kr samt upparbetad ideell 
tid/insats ca 70 000 kr.
Ytterligare planerade inköp är bokföringsprogram (1300:-) och fastighetskarta (5700:-)

7. Ny hemsida  
Ordf. informerade om att inom kort kommer en ny hemsida för föreningen att läggas ut med 
webbadressen  www.lagmansholmholsfiber.se

http://www.lagmansholmholsfiber.se/


8. Info från Vattenfall
Vattenfall kommer att starta kabelschakten v34 2013 enl. det senaste beskedet. Först påbörjas
arbetet i området Lagmansholm-Fullestad.
Ordf. visade det underlag för tomrörsläggning som hade översänts till Vattenfall.

9. Planering av fortsatt arbete.
Områdesansvariga bör utses som kontaktpersoner, rekryterare och informatörer om
föreningens planer. Var och en i styrelsen tänker fram och kontaktar möjliga personer till 
nästa sammanträde.

Ordf, (med extern hjälp) gör en översyn av anslutningar till överordnat fibernät så att inget
missas i Vattenfalls tomrörsläggning

10. Övriga frågor
Det namn som registreras hos Bolagsverket är ”Lagmansholm-Holsfiber ekonomisk 
förening” d.v.s. med ett s efter Hol!

Medlem skall kunna välja att endast förbereda för anslutning av en byggnad. Fibern avslutas 
då, ej svetsad, i anslutningsboxen på utsidan av byggnaden. För en förberedd anslutning 
betalas ingen årlig nätavgift.

På frågan om kostnaden för efteranslutning är svaret: ”Samma kostnad som för en ordinarie
anslutning samt dessutom en tilläggsavgift minst 10 000 kr, men utan skyldighet för 
föreningen att ansluta den sökande!”

Utdebitering av första delbetalningen (5000kr) på insatsen planeras till oktober 2013.

Ordf. gör ett förslag till infoblad för rekrytering m m och sänder det för dialog till övriga i 
styrelsen. Infobladet skall innehålla uppgifter om Sparbankens fiberlån.

Uthyrning av ”svartfiber” är en ev. kommande fråga för styrelsen.

Nästa styrelsemöte planeras till månadsskiftet augusti/september. Ordf. återkommer senare 
med förslag på dagar

11.  Mötets avslutning
Då inget övrigt fanns att behandla avslutade ordf. mötet.

Justeras

……………………………….. ………………………………….
Tore Norén Per Arne Danelius
ordf. justeringsman


