
Protokoll från styrelsemöte i Lagmansholm-Holsfiber 
ekonomisk förening 

Datum: 2015-01-20. Närvarande: Kenneth A, Anne-Marie C, Per-Arne D, Viktor L och Tore 
N ordf. 

1. Mötets öppnande
Ordf. öppnade mötet. Anne-Marie C valdes att tillsamman med ordf. justera dagens protokoll.

2.Medlemsläget
Medlemsantalet är nu 131medlemmar (insatser) inkl. inkomna ansökningar och två avslutade 
medlemskap vid årsskiftet.

3. Läget  betr. samförläggning Vattenfall m fl.
Ännu har ingen samförläggningsfaktura kommit från Vattenfall 
(ca 600 000 kr inkl moms) Sundells arbete mot Östadkulle pågår, men är snart klart. HRH har 
lagt slang till hundgården Marieberg för sammankoppling LH med HRH. Förväntad kostnad 
för LH ca 6 000 kr + m.

4. Brev till Vårgårda kommun 
Brev från fyra föreningar i kommunen om kommunal borgen och investeringsbidrag är 
avsänt.

5. Bjärke Energi:s erbjudande i Östakulleområdet
Bjärke Energi har haft infomöte om fiberanslutning i sept 2014. Ingen preciserad info om 
kostnaden för fiberanslutning, inga uppgifter finns om vilka anslutningshastigheter som 
erbjuds. På Bjärke Energis hemsida beskrivs ”gräv själv” konceptet med anslutningspriserna 
9600 kr / 17800 kr / offert,  beroende på om fiberkabel finns i området eller ej. Östadkulle 
Fiber är en grupp som planerar att starta en fristående fiberförening. Inget samarbete sker f n 
med Bjärke Energi.
Styrelsen förordar samplanering med Bjärke Energi så att ”dubbeldragningar” undviks. 

6. Planering av ordinarie stämma/årsmötet
Måndag 16 mars kl 19 i Hols Församlingshem sattes som dag, tid och plats

7. Sätt att kalla
 Kallelse sker med e-post (eller snigelpost till dom som inte uppgett e-postadress) samt 
infoblad utdelad i brevlådor. 

8. Årsmötesprogram
Info från Zitius om vad som kan erbjudas i fibernät. TN kontaktar representant från företaget. 
Representant från Nossan Fiber (alt. Herrljunga El) informerar om ”så här blev det efter 
fiberanslutningen” AMC kontaktar personer från Nossan Fiber. Fikaservering samt därefter 
årsmötesförhandlingar. 



9. Hur många skall serveringen planeras för? 
Bedömningen är ca 80 fikagäster

10. Årsmötespunkter i övrigt 
Årsredovisning, revisionsberättelse, ekonomiredovisning och fastställande av resultat och 
balansräkning, arvode till styrelsen och revisorer.
Styrelsens förslag till valberedningen och stämman är att under föreningens uppstartskede är 
arbetet ideellt utan ersättning för styrelsen och för övriga valda funktionärer. 

11. Medlemsavgift för 2015
Styrelsens förslag till stämman är oförändrad årsavgift 100 kr. Dom som blivit medlemmar 
fjärde kvartalet 2014 skall anses ha betalt årsavgiften också för 2015.
Stämman bör också ta beslut om medlemsavgift för 2016

12. Ännu fler årsmötespunkter 
Antal i ledamöter i styrelsen. 
Styrelsen konstaterar att värvningsarbetet med t ex områdesansvariga egentligen inte har 
kommit igång Det behövs fler fiberentusiaster i föreningen. De behöver nödvändigtvis inte 
vara med i styrelsen. Frågan tas upp för diskussion på stämman.

Ytterligare årsmötespunkter: val av ordf. styrelse, revisorer och valberedning.
Stämmoprotokoll från 2014 finns tillgängligt på hemsidan.

13. Villkor i markavtal
Enl. tidigare är inriktningen att markavtalet skall ansluta till lantmäteriets avtalsmall för att 
underlätta vid kommande bildande av ledningsrätt. 
I närliggande föreningar diskuteras frågan om intrångsersättning skall betalas till markägare 
efter ev. framtida försäljning av föreningen till kommersiell köpare. 
LRF:s avtalsmall innehåller regler om detta. Styrelsen är positiv till avtalstillägg enl. LRF. 
Frågan tas upp på stämman för diskussion. En fördel med avtalstillägget blir att det görs en 
tydlig skillnad på ideellt driftsskede och kommersiellt skede

14. Nästa styrelsemöte
Torsdag 19 februari kl 19 hos ordf. Huvudärendet är årsmötesprogrammet.

15. Övriga frågor
Tidigare besked från Jordbruksverket har varit att beslut om bidrag kan fås maj-juni 2015. Nu 
finns info att beslut kan fås tidigast efter sommaren 2015! Styrelsens plan är att när 
bidragsbeslut kommit, då kalla till stämma och låta stämman besluta om ”egen grävstart”

Justeras

……………………………….. ………………………………….
Tore Norén Anne-Marie Carlander
ordf. justeringsman


