
Protokoll från styrelsemöte i Lagmansholm-Holsfiber 

ekonomisk förening  

Datum: 2016-04-07. Närvarande: Anne-Marie C, Per-Arne D, Henri Savinainen och Tore N 

ordf.  

 

1. Mötets öppnande 

Ordf öppnade mötet. 

 

2. Val av justeringsman 

Per -Arne D valdes att tillsamman med ordf justera dagens protokoll 

 

3. Slutsatser från årsmötet 

Regler för efteranslutning diskuterades. 

Huvuddelen av grävsträckan kan avverkas med kabelplöjning. 

 

4. Konstituering av styrelsen 

Vid ordinarie stämma 2016-03-17 gjordes nedanstående val: 

Utöver föreningsordförande konstituerar sig styrelsen själv 

Styrelsen beslutade att fördela uppdragen enl. följande: 

Tore N  (ordf vald av stämman) 

Erik Ö   v ordf (kontaktas före prot.justering) 

Henri S  sekreterare 

Anne-Marie C  kassör 

Kenneth A  ledamot 

Viktor L  ledamot 

Per Arne D  ledamot 

 

Styrelsen beslutade att kassör och ordförande, var för sig, förfogar över föreningens 

samtliga bankkonton. 

 

Styrelsen beslutade att föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av ordföranden 

samt ytterligare en styrelseledamot, två i förening. 

 

5. Allmän info om bidragsläget och ekonomiläget 

Föreningen har nyligen fått sitt bidragsbeslut. Det följer bidragsvillkoren. För 

närvarande är medlemsantalet (antal insatser) ca 165. 

Beslutet är utlagt på hemsidan och alla medlemmar har blivit uppmärksammade på 

detta genom e-postmeddelande. 

 

Förskottet är i en reviderad bilaga höjt till 1 000 000 kr 

Ordf begär utbetalning av förskottet under augusti 2016 

Dessutom finns ett lånelöfte från bank på 7 100 000 kr 



 

6.  Planering för extra stämman 

På stämman skall slutligt beslut om stadgeändring betr. Vittenevägen och kvinnor i 

styrelsen. Ett första beslut om stadgeändringen togs på ordinarie stämma 2016-03-17. 

 

Styrelsen föreslår att beslut skall tas på extrastämman om egen grävstart efter erhållet 

bidragsbeslut. Upphandlad gräventreprenör kan påbörja arbetet under augusti 2016. 

 

Ordf tar fram kalkyl på anslutningskostnaden vid 240 medlemmar samt en 

känslighetsanalys på +10 medlemmar. 

 

Styrelsen informerar  på extra stämman också om en kommande utdebitering (5000 

kr) av insatsbeloppet med betalningstid under augusti 2016. 

 

Stämman planeras till 28, 26, eller 27 april kl 19 i Hols Församlingshem kl 19. 

Kallelse skall ske genom e-post med en påminnelse. Ca 50 medlemmar bedöms 

komma på stämman. 

 

7. Övriga frågor 

Ordf. kontaktar försäkringsbolag om  lämpliga försäkringar efter att egna arbeten 

påbörjas efter sommaren 2016. 

 

8. Mötets avslutning 

Då inga övriga ärenden fanns att behandla avslutade ordf mötet. 

 

 

 

 

Justering 

 

 

 

 

………………………………..   ……………………… 

Per Arne Danelius    Tore Norén 

 


