
Protokoll från styrelsemöte i Lagmansholm-Holsfiber ekonomisk förening Datum:
2013-08-13. 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. Verksamhetsplanläggning
Styrelsen behandlade föreningens verksamhetsplanläggning med syftet att kunna lämna en 
detaljerad verksamhetsbeskrivning inför skatteverkets beslut om momsregistrering. 
Styrelsen utgick från föreningens stadgar.

Styrelsen beslutade att verksamheten skall bedrivas genom att föreningen skall:
 anlägga och äga det lokala fibernätet
 finansiera anläggningen med medlemmarnas insatser, statligt bidrag och anslutningsavgifter 

enl. föreningsstadgarna § 6 och § 7.2.
 avtala med kommunikationsentreprenör om drift/service/underhåll av fibernätet. Föreningen

skall stå som beställare av tjänsterna och betala kostnaderna.
 via kommunikationsentreprenören, avtala om anslutning till Skanovas fiberstamnät. 

Föreningen skall stå som beställare av tjänsterna och betala kostnaderna.
 med kommunikationsentreprenören avtala om tjänsteleverantör som skall leverera 

data/infotjänster i det lokala fibernätet. Kostnaden faktureras på föreningen
 teckna avtal med medlemmarna om leverans av komplett nättjänst.
 fakturera på medlemmarna kostnaden för kommunikationsentreprenörens kostnader för 

Skanovas ”fiberuthyrning” samt för tjänster i nätet (§7.4 i föreningsstadgarna). 
Medlemmarna skall också faktureras en årlig nätavgift enl. §7.3 i stadgarna. 
För faktureringen på medlemmarna söks i första hand en extern samarbetspartner, i andra 
hand utför föreningen själv faktureringen. I båda fallen står föreningen som 
betalningsmottagare.

3. Beställning av fibertomrör  
Ordf. redovisade erhållna priser på fibertomrör, där offerter har erhållits från två leverantörer. 
En tredje leverantör har avstått att lämna offert. 
Styrelsen uppdrog till ordf. att teckna avtal med PEMA Kommunikationer AB om 
leveransen.

4. Beställning till Vattenfall om samförläggning av fibertomrör
Ordf. redovisade Vattenfalls offerter om samförläggning av fibertomrör inom områdena 
Lagmansholm-Fullestad och Siene. Då kabelschaktsentreprenör för området Bäne-Hol ännu 
inte har upphandlats av Vattenfall finns ingen offert för tomrörsförläggning inom detta 
område.  
Beställningar undertecknades enl. erhållna offerter och de skall vidaresändas av ordf. till 
Vattenfall.   



5. Info om ansökan till Skanova.
Ordf. har ansökt hos Skanova att få ansluta det lokala fibernätet till Skanovas fiberstamnät.
Skanova har meddelat att dom endast tecknar avtal med kommunikationsoperatörer och att 
föreningen inte kan bli direkt avtalspart till Skanova.

6. Planering av infomöte i Hol
Styrelsen beslutade att ordna ett allmänt infomöte i Hols Församlingshem 4 alt 5 sept. Ordf. 
bokar lokal och utformar förslag till inbjudan att läggas i brevlådorna. Infobladet bör delas ut 
under veckan 19-23 aug. Ordf. tillfrågar Ingemar Ö Nossans fiber om han kan medverka.  

7. Organisation av medlemsvärvning  
Styrelsen diskuterade vikten av att komma överens om områdesansvariga medlemsvärvare för
att komma i närkontakt med blivande medlemmar. Indelning gjordes i stort av området 
Lagmansholm-Fullestad. Värvare för området Bäne-Hol presenteras lämpligen på infomötet 
4-5 september.  

8. Övriga frågor
Ordf. sänder en uppdaterad medlemsförteckning till övriga i styrelsen.
Styrelsen diskuterade länsstyrelsen krav på offentlig upphandling – var och en läser 
länsstyrelsens info på lsty-hemsida.
Ordf kallar till nästa styrelsemöte när behov uppkommit.

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

Justeras

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


