
Protokoll från styrelsemöte i Lagmansholm-Holsfiber 
ekonomisk förening 

Datum: 2014-01-30. Närvarande: Henri S, Anne-Marie C och Tore N ordf. 

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

2. Info om medlemsläget
Förteckning över medlemmar och inneliggande ansökningar per 30 januari delades ut.
Förteckningen omfattade 109 insatser.

3. Planering av ordinarie stämma
Ordinarie stämma kommer att hållas 11 mars kl 19  i Hols församlingshem.
Kallelse enl stadgarna på e-post eller ”snigelpost” om ingen e-postadress finns.
Ca 60 besökare förväntas komma på info och stämma 
Upplägget blir att Per Majlöf Vårgårda stadsnät har ett informationsavsnitt inledningsvis, 
därefter fika och slutligen årsmötesförhandlingar. 
Ordf ordnar annons i AT lördagen före mötesveckan. 

4. Årsredovisning/verksamhetsberättelse
Ordf. översänder bearbetat förslag per e-post till styrelsen för slutliga kommentarer.

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

6. Valberedningens arbete
Ordf. har kontaktet valberedningen och förberett dom på uppdraget inför stämman.

7. 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. 

8. 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 få ett säkert medlemsunderlag inför det fortsatta arbetet. 



Styrelsen diskuterade återigen om förhöjd anslutningsavgift är ändamålsenligt eller ej.
Beslutet blev att styrelsen inte kommer att lämna något förslag om detta på stämman. 

Styrelsens handlingsplan är att varje fastighetsägare skall besökas (eller kontaktas om ägaren 
inte bor i området) för att få information om medlemskap och fiberutbyggnaden.

9. 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.” 
Efteranslutningar kan bli aktuellt att genomföra sent på året 2014.

Styrelsens förslag till stämman: Tilläggsavgifter för efteranslutning skall vara 10     000kr,    
moms tillkommer.

10. 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 (sept-okt) inför beslut om ”egen” grävningsstart.
Upprätta markavtal och därefter ”egen” grävningsstart.

11. Medlemsvärvning
Styrelsemedlemmarna från Hol har delat in Hol i ”egna” besöksområden. 
För området Fullestad-Lagmansholm bör sannolikt tydligare besöksområden utpekas än vad 
som diskuterats informellt:

Erfarenheter av medlemsvärvning är önskvärt att kunna diskutera på den ordinarie stämman. 

12. Övriga frågor 
Teknikrum i Lagmansholms Missionskyrka. 
Avtalsförfattande pågår. ”Flexibelt tillträde” förordas då nya bidragsvillkor m m 
ännu inte är klarlagda. 

Info om Lsty-bidragsvillkoren enligt lantbruksprogrammet.
Lsty har per e-mail den 27 januari lämnar informationen att det nya 
landsbygdsprogramet fortfarande inte är klarlagt, mycket arbete återstår och att
 ytterligare förseningar kan förväntas.



Momsanmälan
Momsanmälan nummer 2 undertecknades på styrelsemötet för att snarast postas till 
Skatteverket.

Ansvarförsäkring för styrelsen och för föreningens verksamhet.
Ordf kontaktar Länsförsäkringar i ärendet och kassören klarlägger vad Sparbanken
Alingsås kan erbjuda

Nästa styrelsemöte
Ordf. kallar till nästa styrelsemöte. 

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

Justeras

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


