
 

 

 

Värmskog fiber ek.förening 

 

 

Protokoll fr styrelsemöte 29 dec 2011  

 

Närvarande 

Dag Hallén ordf., Ola Andersson, Jan-Eric Sandh, Sven-Erik Bengtsson, Eva Sidenvall och 

Johan Söderlund 

 

§ 1 

Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 2 

Tidplan för kommande aktiviteter fastställs 

# 20 januari lämnar entreprenörerna sina slutbud – före dess ska Dag och Sven-Erik 

komplettera underlaget 

# 1 februari är datum för delgivning 

# 26 februari är det medlemsmöte för beslut om att fortsätta projektet eller ej 

 

§ 3 

Arbetet med att skaffa fler medlemmar ska intensifieras den närmaste tiden och följande 

aktiviteter ska genomföras 

 

Utskick 
Material till ett nytt utskick tas fram. Det kan ha olika inriktning – endera ett informativt, 

förklarande eller ett av typen ”Nu eller aldrig!” 

Ansvariga: Jan-Eric, Ola och Johan 

 

Möte med kontaktpersonerna m m 
Innan utskicket genomförs ett möte med kontaktpersonerna så att de är väl insatta i vad som 

sker härnäst.  

Kontaktpersonerna kontaktas per telefon inför nästa möte. 

De medlemmar som anmält att de vill hjälpa till att skaffa fler medlemmar engageras också i 

det kommande värvningsarbetet. 

Ett säljmaterial – t ex i form av en pärm med svar på frågor – tas fram före mötet med 

kontaktpersonerna. Pärmen kan sedan användas för att öva på inför mötet med presumtiva nya 

medlemmar. 

Listan med fastighetsägare färgläggs utifrån intressestatus 

Grön = medlem som betalat avgiften 

Gul = medlem men som ej har betalat avgiften 

Vit = ej kontaktad 

Röd = vill i nuläget inte ansluta sig 

Ansvariga: Jan-Eric, Ola och Johan 

 

 

 

 



Operation dörrknackning 
En eller två lördagar ägnas åt operation dörrknackning hos dem som är ”Vita” i listan. 

Dagen planeras med en gemensam start vid 9-tiden, genomgång av läget, ut och knacka dörr, 

återsamling med mat och dryck. 

Adekvat material som underlag för att svara på frågor måste finnas liksom ett brev att fästa på 

dörren att vi har besökt dem. 

Styrelsen ansvarig 

 

Övrigt 
En permanent utställning ordnas i matsalen på skolan. Sven-Erik 

 

Vi deltar med kortfattad information vid andra samlingar på skolan. Dag samordnar 

 

Telias film finns tillgänglig att visa. Dag förbereder 

 

Möten i kooperativet och föräldramöten är forum som vi planerar in. Eva kollar med Tina 

 

Fr 15 februari startar vi ytterligare en kraftfull informationssatsning. 

 

§ 4 

Nästa styrelsemöte blir den 12 januari kl 18.00. 

 

§ 5 

Mötet förklaras avslutat. 

 

Vid pennan 

Eva 
 


