
Protokoll från styrelsemöte i Lagmansholm-Holsfiber 
ekonomisk förening 

Datum: 2015-06-24. Närvarande: Kenneth A, Henri S, Per-Arne D, Anne-Marie C, Viktor L, 
Erik Ö och Tore N ordf. 

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

2. Återbetalning av insatser vid utträde, avflyttning
Det finns medlemmar som sålt sina hus och insatsen inte kunnat överlåtas på köparen eller
medlemmar som valt Bjärke Energi som fiberleverantör. Medlemmarna har begärt (ca 2-3 
medl.) utträde och återbetalning av inbetald insats.

Styrelsen beslutade att återbetalning skall ske av inbetalt belopp (=insatsvärdet) då inga 
avskrivningar på anläggningarnas värde har skett hittills, då anläggningen inte är tagen i 
bruk. Tidpunkten för återbetalningen skall vara enl. stadgarna.

3. Bidragsbeslut
Jordbruksverkets senast information är att bidragsbeslut kan förväntas den 10 okt

4. Planering av infomöten
Styrelsen beslutade att infomöten skall hållas i Hol (klubblokalen) 25 augusti
Och i Ekumeniakyrkan (Missionskyrkan) Lagmansholm den 27 augusti
Ordf. tar fram ett infoblad för utdelning till mötena.
Infon sänds till medlemmarna per e-post

5. Medlemsvärvning
Den återkommande frågan om medlemsvärvning diskuterades.
Besök hemma hos personer är nästa steg i den upptrappade värvningen.
Utifrån utdelade kartor gjordens följande uppdelning.
Erik Ö:s område för värvning är norr om E20 från kommungränsen mot Alingsås till 
Godisgruvan.
Anne-Marie C och Viktor L besöker området söder om E20 mot Erik Ö:s.
Kenneth A tar området båda sidor E20 från Kringeläng till Godisgruvan.
Tore N tar området Fullestad-Sandris-Vittene samt Mängsholm – Ödegärdet.
Per Arne D tar Lagmansholms tätort. Ordf. tar fram bättre tätortskartor.
Henri S tar Myravägen.

Resp områdesbesökare tar all den hjälp som finns att få från andra fibermedlemmar.
Besöken och ”Nej” skall dokumenteras. Besöken skall genomföras före 15 augusti inför 
höstens extra stämma efter erhållet bidragsbeslut och egen grävstart. 

6. Markupplåtelseavtal
Tidigare diskuterat och utdelat markupplåtelse avtal fastställdes av styrelsen.



7. Övriga frågor
Ordf. gör en uppdatering av ”Varför skall jag ansluta mig till fibernätet?”

Skyltarna skall sättas upp på nytt av Tore N snarast.

Anne-Marie C sänder fiberlånevillkoren till Tore N för utläggning på hemsidan

Nästa styrelsemöte onsdag den 19 augusti kl 19 hos ordf.

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

Justeras

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


