
Protokoll från styrelsemöte i Lagmansholm-Holsfiber 
ekonomisk förening 

Datum: 2014-09-03. Närvarande: Kenneth A, Henri S, Anne-Marie C, Per-Arne D, och Tore 
N ordf. 

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

2. Arbetsläget   
Föreningen har ca 130 medlemmar. Sommar har inneburit viss stiltje i medlemsansökningar.

Samförläggning av fiberslangar Lagmansholm – Östadkulle i den påbörjade VA-schakten har 
beställts till priset 65 kr + moms per meter för dubbla slangar. Diskussion uppkom om priset 
men styrelsen bekräftade beställningen.

Samförläggning tillsammans med Vattenfalls högspänningskabel under banvallen - Säveån 
från telestationen till pumpstationen vid Ödegärdesvägen i Lagmansholm har just påbörjats.

Ordf redovisade en prel kostnadskalkyl med underlag för Lagmansholm-Hols Fibernät. 
Kalkylen saknade några kostnadsposter. Jordbrukverkets webb-ansökan om fiberstöd skall ha 
öppnats under dagen. Det är oklart om så verkligen skett.

3.Styrelseförsäkring
Föreningen är medlem i Hela Sverige ska leva (HSSL) Den kollektiva styrelseförsäkringen 
för HSSL gäller.

4 Planerat infomöte med medlemmarna Nästa styrelsemöte.
Det tidigare satta preliminära datumet för info– och  medlemsmöte i Lagmansholm 
Missionskyrka senareläggs ca en månad till tisdag 21 oktober. Skälet till senareläggningen är
att invänta säkrare besked om bidragsvillkor m m. Kallelse till mötet skall ske genom 
utdelning av infoblad i postlådorna.

Nästa styrelsemöte är den onsdag den 8 oktober. Styrelsen skall då förbereda det allmänna 
mötet och sammanställa ett nytt infoblad. Alla uppmanas att ta fram ämnen till infobladet.

5. Info vid allmänna mötet i oktober
Kennet A kontaktar lantmäteriet om ev. medverkan vid allmänna mötet.



6. Uppdaterat infoblad som värvningshjälp
Styrelsen beslutade att ta fram ett uppdaterat infoblad att användas som hjälp i 
medlemsvärvningen. Bladet skall vara klart till allmänna mötet

7 Andra insatsutdebiteringen
På allmänna mötet i slutet av oktober bör aviseras den andra insatsutdebiteringen à 5000 kr. 
Den första utdebiteringen täcker kostnaden för första samförläggningen med Vattenfall. För 
det fortsatta arbetet erfordras en andra utdebiteringen. 

8 Fiberföreningar i Vårgårda kommun
Fiberföreningarna i Vårgårda kommun har haft gemensamma möten för att utbyta 
erfarenheter. Nästa möte är i Fullestads Bygdegård. Planen är att då gemensamt formulera en 
ansökan om kommunal borgen för ett tillfälligt lån och en bidragsansökan om 
investeringsstöd.

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

Justeras

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


