
Protokoll från styrelsemöte i Lagmansholm-Holsfiber 
ekonomisk förening 

Datum: 2014-11-25. 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. Arbetsläget   
Föreningen pendlar omkring 130 medlemmar
- samförläggning fiberslang pågår med VA-arbetet  Lagmansholm – Östadkulle 
- samförläggning med Vattenfallkabel 10kV vid banvallsarbetet i Hol ar avslutat 
- samförläggning planeras genom banvallen i Hol i samband med vägtunnelarbetet under 
  järnvägen. Röret, diametern 110 mm, läggs för framtida behov. Pris begärs från PEAB.
- föreningen medverkar tillsammans med övriga fiberföreningar i kommunen i ett brev till 
  Vårgårda kommun med begäran om investeringsstöd och kommunal borgen.
- Bjärke Elektriska har haft infomöte i ÖSK:s-lokal om fiberanslutning i Östadkulle /Vitteneområdet.   
  Ordf. skall klarlägga vad som erbjuds av Bjärke El. En medlem har aviserat övergång till Bjärke El.
- ansökan till Jordbruksverket om fiberstöd är avsänd.
- den andra delutdebiteringen av insatsen är fakturerad/utsänd.
- en aktuell medlemsmatrikel cirkulerades på mötet.

3. Slutsatser från infomötet i Lagmansholm 21 sept
Ca 65 medlemmar och övriga intresserade kom till mötet. Det får anses vara god uppslutning.
Lantmäteriet informerade om ledningsrätt för fiberledning. Det är styrelsens fortsatta inriktning att 
bilda ledningsrätt för fiberledningen. Arbetet skall bedrivas så att lantmäteriets handläggning med 
ledningsrätt underlättas. Infomötet har hittills gett två nya ansökningar.
HRH-fiber har haft lokala infomötet i byar och områden där rekryteringen gått trögt. Mötena har varit 
framgångsrika enl. föreningen bedömning.

4. Skäl och rutiner för uteslutning av medlem
Styrelsen diskuterade uteslutning av medlem p g a obetalda insatser  och enades om att betalar medlem
(efter påminnelser) inte insatsfakturorna så är detta skäl för uteslutning. Utesluten medlem kan alltid 
återkomma med en ny medlemsansökan. Föreningen skall arbeta för att få maximalt antal medlemmar. 
Ordet ”uteslutning” bör undvikas. Det uppdrogs till ordf. att formulera brev till de aktuella 
medlemmarna där syftet i första hand är att få insatsfakturorna betalda, i andra hand ska medlemskapet
upphöra om betalning inte sker. 

5. Planering för årsavslut och årsstämma
Årsstämma (ordinarie stämma) planläggs till mars månad 2015 i Hols Församlingshem.
Zitius (f d Quadrakom) kontaktas för ett informationspass samt en medlem i Nossan Fiber för info ”hur
det blivit med fiber”. 



8. Övriga frågor
Nästa styrelsemöte: Tisdag den 20 januari kl 19 hos ordf.

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

Justeras

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


