
Protokoll från styrelsemöte i Lagmansholm-Holsfiber 
ekonomisk förening 

Datum: 2014-06-11. Närvarande: Kenneth A, Henri S, Anne-Marie C, Per-Arne D, Viktor L 
och Tore N ordf. 

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

2. Styrelsens konstituering, förfogande  över bankkonton, firmateckning
Styrelsen valdes vi ordinarie föreningsstämma den 11 mars 2014

Beslutades att styrelsen konstituerade sig enl. följande:
Ordf. (vald av stämman): Tore Norén
v ordf.: Viktor Lindholm
kassör: Ann-Marie Carlander
sekr.: Henri Savinainen
ledamot Kenneth Andersson
ledamot Per Arne Danelius

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

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

3. Medlemsläget
Ordf. delade ut en aktuell medlemsförteckning med ca 130 medlemsinsatser. Föreningens 
betalningsförmåga diskuterades  inför kommande Vattenfallsfaktura.  Ett aktuellt kontoutdrag 
redovisades samtidigt.
Beslutades  att ordf. sänder ut medlemsförteckningen som e-post till medlemmarna:

4. Info från Länghem 20 maj
Informationen är utlagd på hemsidan 2014-06-03. Efter utläggningen har alla medlemmar fått 
en uppmaning på e-post att läsa informationen. Ordf. redovisade webbsidestatistik där 128 
träffar är registrerade under tiden 3 – 8 juni. D v s en stor andel av medlemmarna har läst 
infon inom 5-6 dagar.

5. Info från Härenegården
Informationen publicerades också på hemsidan 2014-06-03.

6. Vga kommuns möte 16 juni
Vårgårda kommun har inbjudit kommunens alla fiberföreningar till möte i kommunhuset 
måndag den 16 juni kl 17.30. Föreningen kommer att delta vid mötet.



7. Vad bedöms vara en rimlig tidplan?
Med de tider som länsstyrelsen indikerar för ansökan och beslut i det nya 
landsbygdsprogrammet bedömdes en rimlig tidplan vara att det kan bli trafik i fibernätet 
tidigast efter årsskiftet 2015/2016.

8. Medlemsvärvning Hur??
Slutsatsen är att den effektivaste värvningsmetoden är hembesök. 
Beslutades  att ordf sänder ut kartunderlag med markerade medlemsfastigheter och att 
kartorna är planeringsunderlag för hembesök.

9. Övriga frågor
Allmänt infomöte
Infomöte för medlemmar och övriga planeras till onsdag den 24 september kl 19  i 
Lagmansholm. Extra stämma är inte behövligt då beslut om egen grävstart rimligen inte kan 
bli aktuellt före erhållet bidragsbeslut.

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte planeras till 3 sept. Huvudärendet är planering inför allmänna infomötet 

Markavtal med fastighetsägare
Styrelsen diskuterade hur man ska arbeta med ledningsdragning, markavtal o dyl.-

Informationsätt till medlemmarna
Styrelsen diskuterade t ex SMS-avisering till medlemmarna att det finns nyheter att läsa på 
hemsidan. Hur får man medlemmarna uppmärksamma på föreningsnyheter?

Styrelseförsäkring enl HSSL
Föreningen har ansökt om medlemskap i HSSL (Hela Sverige skall leva) I medlemskapet 
ingår en Byalagsförsäkring. Bekräftelse på medlemskapet har ännu inte erhållits.

10. Mötets avslutning
Då inget ytterligare fanns att behandla avslutade ordf. mötet.

Justeras

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


