
Protokoll från styrelsemöte i Lagmansholm-Holsfiber 
ekonomisk förening 

Datum: 2014-01-02. Närvarande: Per Arne D, Viktor L, Henri S, Ann-Marie C, Kenneth A 
och Tore N ordf. 

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

2 Info om pågående arbeten och kommande kostnader
När Vattenfall har grävt färdigt kommer de att ha lagt ca 27 000 m optoslang för föreningen. 
Slangleverantören kommer att fakturera ca 120 000 kr inkl moms med betalning under 
januari. 
Vattenfall kommer att fakturera ca 675 000 kr (troligen) under april. Det innebär att 
föreningen bör ha ca 160 medlemmar i april och att de gjort en första delbetalning av insatsen,
5000 kr, om kostnaderna ska kunna finansieras med medlemsinsatser.

3 Info om medlemsläget.
Den 2 jan 2014 är 96 insatser är tecknade inkl. 6 ansökningar om medlemskap.
Medlemsvärvningen ska kraftsamla på personliga besök. De i styrelsen som bor i Hol besöker
Holområdet. Samma förhållande gäller för Lagmansholm-Fullestad-Sandris.

4 Kommande fakturering - första delbetalningen av insatsen 
Styrelsen beslutade att fakturera medlemmarna 5000 kr som en första delbetalning på insatsen
för att kunna betala kommande kostnader. Efter faktureringen gäller att nya medlemmar skall 
betala medlemsavgift/årsavgift samt göra en delbetalning av insatsen 5000 kr inom 30 dagar 
enl. stadgarna §6.

5 Planering för årsstämma 2014
Ordinarie årsstämma 2014 planeras till 18 eller 19 februari i Hols Församlingshem Kl 19.
Ordf kontaktar Svenska Kyrkan för lokalbokning.  

// Efter styrelsemötet har det visat sig att föreslagna kvällar inte varit möjliga. Ordf 
återkommer med ytterligare förslag.//

Kallelse enl stadgarna på e-post eller ”snigelpost” om ingen e-postadress finns.

Upplägget blir att Per Majlöf Vårgårda stadsnät har ett informationsavsnitt inledningsvis, 
därefter fika och slutligen årsmötesförhandlingar. 

Ordf ordnar annons i AT lördagen före mötesveckan. 

6 Årsredovisning/verksamhetsberättelse
Ordf bearbetar utsänt förslag och sänder ut till styrelsen för ytterligare kommentarer.



7 Revisorernas granskning
Kassören kontaktar revisorerna (Gerhard O och Lennart L) och förbereder dom på kommande
revision

8 Valberedningens arbete
Ordf. kontaktar sammankallande i valberedningen (Per Åke D sammank. och Fredrik H) inför
kommande stämma 
Enl stadgarna väljs ordf på stämman på ett år. 
Övriga i styrelsen väljs på två år växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år. 
Nuvarande styrelse (t o m stämman) är Henri S, Per-Arne D, Tore N ordf., Anne-Marie C, 
Viktor L och Kenneth A.

9 Medlemsavgift (=årsavgift) 2014
Styrelsens förslag till stämman: Oförändrad medlemsavgift 100 kr. För medlemmar som har 
medlemsbeslut daterade under sista kvartalet 2013 gäller inbetald medlemsavgift också för 
året 2014. 

10 Förhöjd anslutningsavgift p g a sen ansökan.
På infomöten har diskuterats en sista dag för medlemsansökan till ordinarie avgifter och en 
förhöjd avgift därefter för att i rätt tid få ett säkert medlemsunderlag och kunna rita/konstruera
det förgrenade fibernätet till varje medlem. En tilläggsavgift förväntas få dom obeslutsamma 
att bestämma sig för medlemskap eller ej.

Styrelsens förslag till stämman: Styrelsen får besluta om förhöjd anslutningsavgift ska 
tillämpas eller ej. Styrelsen få också besluta om införandedag. Om förhöjd anslutningsavgift 
skall tillämpas ska höjningen vara 1000 kr, moms tillkommer. Förhöjd anslutningsavgift tas ut
från införandedagen fram till byggstart i det aktuella närområdet. Efter byggstart tillämpas 
tilläggsavgift för efteranslutning. 

Styrelsens handlingsplan är att varje fastighetsägare skall besökas (eller kontaktas om ägaren 
inte bor i området) och få information om fiberutbyggnaden innan förhöjd anslutningsavgift 
införs. Införandet skall ske samtidigt inom hela föreningsområdet. 

11 Tilläggsavgift för efteranslutning 
I stadgarna § 7.2 andra stycket står ” För Avtal om fastighetsanslutning som tecknats efter 
byggstart betalas dessutom en tilläggsavgift samt självkostnaden för anslutningen. 
Tilläggsavgiftens storlek beslutas av föreningsstämman. Med byggstart avses byggstart i det 
aktuella närområdet.”
Styrelsens förslag till stämman: Tilläggsavgifter för efteranslutning skall vara 10     000kr,    
moms tillkommer.



12 Verksamhetsplan för 2014 
Huvudaktiviteterna 2014 planeras vara

Medlemsvärvning.
Bevakning av landsbygdsprogrammet och länsstyrelsens bidragsvillkor.
Projektering av det förgrenade fibernätet omkring sommaren 2014.
Planering för extra föreningsstämma (aug-sept) inför beslut om ”egen” grävningsstart.
Upprätta markavtal och därefter ”egen” grävningsstart.

13 Övriga frågor 
Avgång som medlem – begäran om frånträde av medlemskap. 
OK i det aktuella fallet

Teknikrum i Lagmansholms Missionskyrka. 
Ordf förhandlar om villkoren.

Utvärdering Hol-info 2 dec. 
God uppslutning av inbjudna. Ett lyckat möte!

Info om Lsty-stödläget lantbruksprogrammet.
Föreningen har en ansökan om stöd registrerad hos lsty i mars 2013. 
Stödvillkoren för det nya landsbygdsprogrammet är ännu inte fastlagda

Optoslang Hundgården Marieberg - Ödegärdet. Vattenfall ska lägga ca 650 m kabel i 
området. 
Föreningen är med för att samförlägga optoslang

Telias erbjudande och infomöte i Vårgårda tätort.
Minnesanteckningar från infomötet är utlagda på hemsidan.

SHK avser att ändra stadgarna ”…vid avgång återbet. insatsen med ca 500 kr”
LH-fiber planerar ingen stadgeändring f n.

Nästa styrelsemöte
Planeras till den 30 jan kl 19 hos ordf. Särskild kallelse kommer. 

14 Avslutning
Då inget övrigt fanns att behandla avslutades mötet.

Justeras

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


