
Protokoll från styrelsemöte i Lagmansholm-Holsfiber 
ekonomisk förening 

Datum: 2015-06-11. Närvarande: Henri S, Per-Arne D, Viktor L, Erik Ö och Tore N ordf. 

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

2. Styrelsens konstituering, förfogande över bankkonton, firmateckning
Styrelsen valdes vi ordinarie föreningsstämma den 16 mars 2015

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
ledamot Erik Örarbäck

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. Allmän info om bidragsläget och ekonomiläget m m 
Bidragsbeslut förväntas komma under oktober 2015.
Föreningen har betalt alla utestående leverantörsfakturor och ingående moms är återbetald. 
Förfallodag på årsavgift 2015 är kommande fredag den 12 juni Ca 55 % av medlemmarna har 
hittills betalt årsavgiften.
Föreningen har tillräckliga medel på bankkontot för att betala kommande, förväntade 
kostnader. 

Bjärke Energi anger att arbetet med fiberslang i Östadkulle – Lena Hed kommer att påbörjas 
under våren 2015. Vittene – Fly kommer att påbörjas om några år. Intresset för anslutning 
anges vara styrande i båda områdena.

4. Utdelning av handlingar
Följande delades ut vid sammanträdet 

- aktuell medlemsförteckning

- aktuellt registreringsbevis för föreningen
- av kommunen underskrivet samråd om fiberprojektet
- brev om kommunal avgiftsfri borgen för byggkreditiv. Fiberföreningarna SHK, LNS 
och Svältornas fiberförening kommer att sända likartade brev till kommunen. Brevet 
undertecknades av föreningsföreträdare för inlämning till kommunen. 



5. Markupplåtelseavtal
Ett förslag till markupplåtelseavtal delades ut. Avtalet följer i huvudsak Lantmäteriets 
avtalsmall med målet att inrätta ledningsrätt fiberledningen. Lantmäteriets avtalsmall är 
kompletterad så att ersättning enligt Vattenfalls ersättningsregler skall betalas till markägaren 
vid ”kommersiell” försäljning av fiberföreningen. Samgående med annan fiberförening ses 
inte som en kommersiell överlåtelse.

6. Planering av info/rekryteringsträffar
Vid den ordinarie årsstämman förespeglades infoträffar för rekrytering av medlemmar.
Träffar i Hol och Lagmansholm planeras till senare hälften av augusti. Upplägg och förarbetet
till mötena planeras vid nästa styrelsemöte.

7. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte beslutades till tisdag den 23 juni 2015 kl 19 hos ordf.
Då skall - markupplåtelseavtalet fastställas

- föreningsområdet delas upp i mindre ”rekryteringsbesöksområden”
ordf. förser styrelsen med kartmaterial o dyl inför mötet
- infomötena planeras

Särskild kallelse och ytterligare material kommer att översändas.

8. Övriga frågor
Hemsidans utveckling med länkar till andra föreningar i kommunen
Utveckling av argumenten ”Varför välja fiber?”

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

Justeras

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


