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2022-06-09 

 

PROTOKOLL 

 

Årsmöte för Bälaryd fiber ekonomisk förening den 9 juni 2022, Bälaryds bygdegård 

 

Kallade är samtliga föreningens medlemmar.  

 

Protokoll fört av Magnus Bergenholm 

 

 

Årsmötesförhandlingar 

1 § Mötets öppnande 

Sittande ordförande Tobias Kreuzpointner öppnar mötet. 

2 § Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 

Till mötesordförande väljs Tobias Kreuzpointner. Till sekreterare väljs Magnus Bergenholm. 

3 § Godkännande av röstlängden 

Frågan bordläggs till dess att röstning aktualiseras. 

4 § Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 

Daniel Skagerö och Birgitta Svensson väljs till justerare tillika rösträknare. 

5 § Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 

Magnus Bergenholm beskriver att stämman har blivit utlyst per mejl den 25 maj, alltså 15 dagar 

före stämman. Stämman anser att den blivit utlyst i behörig ordning. 

6 § Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställs. 

7 § Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse 

Ordförande Tobias Kreuzpointner går igenom årsredovisning och verksamhetsberättelse. Dessa 

godkänns av stämman. 

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 Ludvig & Co (tidigare LRF-konsult). Tobias 

Kreuzpointner går igenom balans- och resultaträkning vilken godkänns och fastställs. 

9 § Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 
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Revisor är ej närvarande på stämman. Revisionsberättelsen från ordinarie revisor Camilla Skans 

Thörn visas upp för mötet. Revisorerna anmärker på styrelsens arvoden som är satta lika för alla 

oavsett arbetsbörda, dessutom utan krav på redovisning från ledamöterna. Revisorerna föreslår 

ansvarsfrihet för 2021, förutsatt att anmärkningen hanteras i efterhand. Stämman beviljar 

ansvarsfrihet för 2021. 

10 § Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer 

Stämman beslutar att: 

• Ramen för styrelsens arvoden är 90.000 kr. 

• Styrelsen ges i uppdrag att fastställa fördelningsprinciper i samråd med revisorerna. 

11 § Beslut om medlemsavgift och andra avgifter 

Förslag till budget 2022 

Mötet beslutar om följande medlemsavgift (oförändrad): 

Årsavgift: 500 kr 

 

Tobias Kreuzpointner går igenom budget för 2022. 

12 § Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 

Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av minst fem (5) och mest nio (9) ledamöter. 

 

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

• Magnus Bergenholm (omval) 

• Tobias Kreuzpointner (omval) 

• Lennart Karlsson (omval) 

• Erik Gard (omval) 

 

Följande ledamöter sitter kvar på ett (1) år:  

• Ulf Persson 

• Pär Esping 

 

13 § Val av ordförande för ett år 

Tobias Kreuzpointner 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 Sören Dahl (omval) och Camilla Skans Thörn 

(omval) valdes av stämman. 

• Valberedningens förslag på revisorssuppleant Sören Gustafsson, Täringstorp (omval) valdes 

av stämman. 

15 § Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande 
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Samtliga väljs på ett (1) år. 

• Kent Dahlberg, sammankallande 

• Birgitta Svensson  

• Simon Vittgård 

 

16 § Motioner 

Inga motioner har inkommit. 

17 § Mötets avslutande 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

Protokollförare Ordförande 

 

 

 

…………………………. ………………………….   

Magnus Bergenholm Tobias Kreuzpointner 

 

 

 

 

 

Justeringspersoner 

 

 

 

…………………………. ………………………….  

Daniel Skagerö Birgitta Svensson 


