Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Fjordnet Fiberförening
ek.förening (769628-5316) den 21 augusti 2016
Föreningsstämman öppnades av Kalle Samuelsson.
§ 1 Val av mötesordförande
Till ordförande vid föreningsstämman valdes Kalle Samuelsson. Ordförande vid
föreningsstämman anmälde Linda Lavi som sitt val av protokollförare.
§ 2 Fastställande av röstlängd
En förteckning över representerade medlemmar hade upprättats enligt bilaga 1. Förteckningen
godkändes som röstlängd.
§ 3 Val av två justeringsmän
Till att jämte ordförande justera föreningsstämmoprotokollet valdes Heidi Böresen och Marie
Wennerberg.
§ 4 Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
Mötet ansåg att stämman kallats i behörig ordning.
§ 5 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 5.1 Ändring av stadgar
Ändring av stadgar godkändes i form av punkt 13: Val av ordförande ur den valda styrelsen.
§ 6 Verksamhetsberättelse
Kalle Samuelsson gick igenom verksamhetsberättelsen för 2015 enligt bilaga 2.
§ 7 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
De transaktioner som skett under verksamhetsåret redovisades av kassör Maria Linder
Lundgren. Det utgående saldot 20151231 uppgick till 90 852,50 kr. Detta godkändes av
föreningsstämman.
Revisor Lennart Johansson redovisade revisionsberättelsen.
§ 8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt hur vinsten eller
förlusten ska disponeras
Styrelsen föreslog att de tillgängliga vinstmedlen överförs till balanserat resultat, vilket
godkändes av föreningsstämman.
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§ 9 Beslut om ansvarsfrihet
Föreningsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 10 Beslut om arvoden
Föreningsstämman beslutade att inga arvoden betalas ut.
§ 11 Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Föreningsstämman beslutade att avskaffa medlemsavgiften.
§ 12 Val av styrelseledamöter
Sittande ytterligare 1 år: Maria Linder Lundgren, Bo Andersson
Att avgå: Kalle Samuelsson, Mattias Berglin
Valberedningen föreslår omval av:
Kalle Samuelsson och Mattias Berglin på 2 år.
Valberedningen föreslår nyval av:
Linda Lavi på 2 år och Raymond Eriksson på 1 år.
Bo Andersson valde att avgå ur styrelsen.
Detta godkändes av föreningsstämman
§ 13 Val av ordförande ur den valda styrelsen
Till ordförande valdes Kalle Samuelsson
Styrelsen, förutom ordförande, konstituerar sig själv.
§ 14 Val av revisor
Till revisor valdes Lennart Johansson och Tommy Oscarsson
§ 15 Val av valberedning
Till valberedningen valdes Osborne Daud och Lars-Martin Eklöw.
§ 16 Inkomna motioner
Inga inkomna motioner fanns att behandla
§ 17 Övriga ärenden
En fråga om föreningen Fjordnets framtid kom upp, ordförande informerade att föreningen
kommer avslutas fortast möjligt.
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Ytterligare en fråga om man kan få tillbaka medlemsavgiften togs upp, ordförande
informerade om att avgiften följer fastigheten och kan därför inte återbetalas vid flytt.
§ 18 Avslutning
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat

Vid protokollet

Ordförande vid föreningsstämman

_____________________________

______________________________

Linda Lavi

Kalle Samuelsson

Protokolljusterare

Protokolljusterare

_____________________________

______________________________

Heidi Böresen

Marie Wennerberg
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