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2018-05-23 

 

PROTOKOLL 

 

Årsmöte för Bälaryd fiber ekonomisk förening den 23 maj 2018, Bälaryds bygdegård 

 

Kallade är samtliga föreningens medlemmar.  

 

Protokoll fört av Magnus Bergenholm 

 

 

Årsmötesförhandlingar 

1 §  Mötets öppnande 

 Sittande ordförande Stefan Petersson öppnar mötet. 

 

 

2 §  Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 

 Till mötesordförande väljs Stefan Petersson. Till sekreterare väljs Magnus Bergenholm. 

 

 

3 §  Godkännande av röstlängden 

 Frågan bordläggs till dess att röstning aktualiseras. 

 

 

4 §  Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 

Sigvard Karlsson och Eric Gard väljs till justeringsmän tillika rösträknare. 

 

 

5 §  Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 

 Magnus Bergenholm beskriver hur stämman har blivit utlyst. Stämman konstateras ha blivit utlyst 

i behörig ordning med undantag för en miss gällande utskick av mail. Stämmans utlysande 

godkänns trots nämnd miss. 

 

 

6 §  Fastställande av dagordningen  

 Dagordning fastställs. 

 

 

7 § Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse 

Ordförande Stefan Petersson går igenom verksamhetsbetättelse och årsredovisning.  

 

8 § Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av 

årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

Balans- och resultaträkning är gjord av LRF-konsult. Stefan Petersson går igenom räkningen 

vilken godkänns och fastställs. Balans- och resultaträkning skickades ut i kallelsen till stämman 

samt bifogas detta protokollet. 

  

 



 

 

2 

9 § Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

Revisionsberättelse samt revisorer saknas. Därav beslutas att styrelsen får till uppdrag att skicka ut 

revisionsberättelsen via e-post till medlemmarna när den anländer från revisorerna. Från det datum 

den skickas ut och två veckor framåt har medlemmar chans att opponera sig. Om minst 30 

medlemmar opponerar per mail till styrelsen under den tiden utlyses en extra stämma för att 

hantera det. Om färre än 30 medlemmar opponerar sig erhåller styrelsen för 2017 ansvarsfrihet 

och ingen extra stämma utlyses. 

Uppdatering 2018-09-18: Styrelsen mottog revisionsberättelsen 2018-08-14. Samma dag 

skickades den ut till medlemmarna för möjlighet till opponering. Ingen opponering mottogs vilket 

medför att styrelsen för 2017 erhåller ansvarsfrihet i enlighet med beslut från stämman. 

 

10 §  Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer 

Behandlas tillsammans med 11§ då det är till del för budget. Arvoden för styrelseledamöter och 

revisorer fastställs till 0 kr per person. 

 

11 §  Beslut om medlemsavgift och andra avgifter 

 Förslag till budget 2018 

Mötet beslutar om följande medlemsavgifter: 

Årsavgift: 200:- 

Månadsavgift vid gruppanslutning: 62,5:- 

Årsavgift vid outnyttjat nät: 375:- 

  

 Stefan går igenom budget för 2018. Mötet fastlägger budgeten. 

  

 

12 §  Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter 

 Styrelsen ska bestå av sju personer (3 på ett år och 4 på två år), inga suppleanter. 

 Karl-Magnus Johansson 

 

Följande medlemmar väljs som styrelseledamoter på två (2) år: 

• Madeleine Magnfält (omval) 

• Magnus Bergenholm (omval) 

• Tobias Kretutzpointner (ersätter P-O Löfqvist) 

• Lennart Karlsson (ersätter Rolf Gustavsson) 

  

Följande ledamöter sitter kvar på ett (1) år:  

• Stefan Petersson 

• Peter Lindh 

• Runar Lindstrand 

 

13 §  Val av ordförande för ett år 

 Stefan Petersson väljs till ordförande för ett (1) år. 

 

14 §  Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 

Revisorer väljs till och med nästa årsmöte. 

• Valberedningens förslag på ordinarie revisorer Erik Gard (ersätter Tjitte de Vries) och Gustav 

Ljungren (omval) valdes av stämman.  
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• Valberedningens förslag på revisorssuppleanter Sören Gustafsson (omval) och Carl Janefur 

(omval) valdes av stämman. 

 

 

 

15 §  Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande 

• Jan-Erik Spånberger, 1 år (sammankallande)  

• Jan-Olof Persson, 2 år 

• John-Erik Gustafsson, 3 år (omval) 

 

16 § Beslut nya stadgar 

 Mötet går igenom ändringarna i de nya stadgarna och godkänner dessa. 

 

16 § Övrigt. Avtackningar 

• Inga övriga ärenden anmälda. 

 

17 § Mötets avslutande 

 Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

Protokollförare 

 

 

 

………………………….      

Magnus Bergenholm 

 

 

 

 

 

Justeringspersoner 

 

 

 

…………………………. ………………………….  

Sigvard Karlsson Erik Gard 

 

 

 

 


