Protokoll nr 7, fört vid föreningsstämma 2013-04-06
Antal deltagare: 20 st – se bilagd röstlängd/närvarolista.

1

Mötets öppnande.

Stefan Johannesen hälsade välkommen och förklarade mötet
öppnat.

2

Val stämmoordförande och
protokollsekreterare.

Till stämmoordförande valdes Stefan Johannesen och som
protokollförare Tina Lundberg.

3

Godkännande av röstlängden.

Röstlängden lästes upp och godkändes.

4

Val av två justeringsmän.

Att justera protokollet valdes Björn Olsson och Birgitta
Eklund.

5

Fråga om stämman blivit utlyst i
behörig ordning.

Föreningsstämman ansågs blivit utlyst i behörig ordning

6

Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställdes och godkändes

7

Styrelsens årsredovisningshandlingar
och revisionsberättelsen.

Trude Magnusson förklarade den ekonomiska
redovisningen. Stefan Johannesen redogjorde för
förvaltningsberättelsen. Revisionsberättelsen lästes upp och
godkändes.

8

Beslut om fastställande av
Stämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen.
balansräkningen och resultaträkningen
samt om disposition av årets vinst
eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.

9

Beslut om ansvarsfrihet åt
styrelseledamöterna.

Styrelseledamötena fick full ansvarsfrihet.

10

Frågan om arvoden till
styrelseledamöterna och revisorer.

Beslutades att inga arvoden ska utgå till styrelsen.

11

Budget.

Styrelsen informerade om att ingen budget ännu är gjord.
Den kommer att göras när projekteringen påbörjats.

12

Medlemsavgift och andra avgifter.

Inga förändringar på insats och årsavgift. Insats är 200 SEK
och årsavgiften 100 SEK.
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13

Val av ordförande på ett år.

Stefan Johannesen valdes till ordförande på ett år.

14

Val av styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter.

Arne Norén blir ordinarie styrelseledamot efter Anna
Laggren. Övriga styrelseledamöter som omvaldes är:
Birgitta Eklund, Magnus Mossvik, Patrik Myrvold, Tina
Lundberg och Thommy Carlsson. Suppleanter: Mikael Kutt
och Mikael Andersson (ny).
Stämman godkände att Trude Magnusson är kassören
behjälplig och ekonomisk sakkunnig utanför styrelsen.

15

Val av revisorer och
revisorssuppleant.

Bertil Börjesson och Harald Olsson omvaldes till revisorer.

16

Val av valberedning, två personer,
varav en skall vara sammankallande.

Mats Olsson och Kurt Emtman omvaldes att vara
valberedning.

17

Motion från Stefan Johannesen

Stefan Johannesen redogjorde för sin motion om att starta
arbetsgrupper. Mötet antog motionen. Se bilaga.

Fråga om fiberkostnader

Stämman gav styrelsen i uppdrag att försöka räkna på hur
stora kostnaderna för fiberdragningen kan bli.

Stadgeändring

Mötet beslutade att föreningens stadgar måste skrivas om.
Ny föreningsstämma för stadgeändring bestämdes till
lördagen den 27 april 2013, kl 15:00. Kallelse skickas
skriftligen till föreningens medlemmar.

Mötets avslutande.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

18

Skillingsfors 2013-04-06
Vid protokollet:

Tina Lundberg
Justeras:

Birgitta Eklund

Björn Olsson
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