
Protokoll från styrelsemöte i Lagmansholm-Holsfiber ekonomisk förening 
Datum: 2013-10-14. Närvarande: Per Arne D, Viktor L, Henri S, Ann-Marie C och Tore N 
ordf. 

1. Mötets öppnande
Ordf. öppnade mötet. Henri Savinainen valdes att tillsamman med ordf. justera dagens
protokoll.

2. Information om pågående arbeten m m
I dagens avstämning finns 53 medlemmar i föreningen. 
Delmål är 120 medlemmar vid årsskiftet 2013/2014.

Info/värvningsaktiviteter
Anne-Marie och Viktor informerar ”Nybygget” Hol om fiberföreningen på deras städdag 
lördag 19/10.

Erfarenheter från Holmötet
Ca 35 deltog i fiberinfomötet i Församlingshemmet den 5 sept.

Vattenfalls kabelarbeten
TROLK är entreprenör i området Aspäng-Mängsholm-Siene-Horla. Arbetet pågår.
Infratec är entreprenör Aspäng-Lagmansholm-Fullestad-Ängatorp. Arbetet pågår.
Två Grävare är entreprenör Aspäng-Bäne-Hol. Arbetet startar omkring 21 okt

Där optoröret inte kan läggas i kabelröret vid tryckning/borrning genom vägar får föreningen 
bekosta separat tryckning för optoröret.

Tomrörslagret (inkl tillbehör) är gemensamt med SHK-föreningen. 
Av 17 rullar á 1000 m återstår 6 rullar.

Övrigt 
Anne-Marie avgör val av ekonomiprogram. Sparbankens program är valt av SHK-föreningen.

Skatteverket (skv) har gett besked om momsregistreringen:  ”… registrering till moms kan f n 
inte ske.  Avtal saknas.” 
Skv efterfrågar avtal med medlemmar och kommunikations/tjänsteoperatörer.

Leader Sjuhärad inbjuder till momskväll i Eggvena tisd 29/10 kl 18. Tore N är anmäld och 
Anne-Marie anmäls också (av TN).

Leader Sjuhärad inbjuder till fiberinfokväll 15/10 i Rådde. Tore N åker tillsamman med SHK-
representant.



3. Årsstämma 2014
Årsstämma planeras preliminärt v4 (20-24jan) 2014 i Hols Församlingshem.

4. Nästa möte 
Preliminärt sätts nästa styrelsemöte till tisdag 3 december. Huvudärendet är planering av 
årsstämman. Särskild kallelse kommer.

5. Övriga frågor
Det är angeläget att utse områdesansvariga för föreningsinfo och värvningsaktiviteter.
Ordf. lägger upp en plan med hjälp av e-post och telefon m m.

Föreningen bör sätta upp en sista dag för medlemsintagning för att kunna gå vidare med egen 
planering för det finfördelade abonnentnätet. Lämplig tid kan vara t o m maj 2014.

6. Avslutning
Då inget övrigt fanns att behandla avslutades mötet.

Justeras

……………………………….. ………………………………….
Tore Norén Henri Savinainen
ordf. justeringsman


