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2020-46-29

PROTOKOLL

Årsmöte for BtitarydJiber ekonomiskfi)rening den 29 juni 2020, Bälaryds bygdegård

Kallade är samtliga foreningens medlemmar

Protokoll ft)rt av Magnus Bergenholm

Årsm ötesfiirhandlin ga r

I § Mötets öppnande

Sittande ordftirande Tobias Kreuzpointner öppnar mötet.

2 § Val av ordfiirande samt sekreterare vid stämman

Till mötesordft)rande väljs Tobias Kreuzpoinfirer. Till sekreterare väljs Magnus Bergenholm.

3 § Godkännande av röstlängden

Frågan bordläggs till dess att röstning aktualiseras.

4 § Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Ulf Persson och Camilla Skans Thörn väljs till justeringsmän tillika rösträknare.

5 § Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Magnus Bergenholm beskriver att stämman har blivit utlyst per mail den 14 juni, alltså 15 dagar
innan st2imman. Kallelsen skickades utan bifogade handlingar. Dessa giordes tillgtingliga på
fiireningens hemsida vid samma tidpunkt. Stämman anser att den blivit utlyst i behörig ordning.

6 § Fastställande av dagordningen

Dagordning faststiills.

7 § Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse

Ordforande Tobias Kreuzpointner går igenom årsredovisning och verksamhetsberättelse. Dessa
godkänns av sttimman.

8 § Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av
årets vinst eller fiirlust enligt den fastställda balansräkningen.

Balans- och resultaträkning är gjord av Ludvig & Co (tidigare LRF-konsult). Tobias
Kreuzpointner går igenom räkningen vilken godkänns och fastställs. Årsredovisning innehållandes

bland annat balans- och resultatrlikning finns tillgänglig på hemsidan.
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9 § Revisionsberäffelse och beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

Revisionsberättelse ftir verksamhetsår 2019 läses upp av ordinarie revisor Erik Gard. Revisorerna
ftireslår ansvarsfrihet ffr 2019, vilket ståimman beviljar.

10 § Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer

Mötet har inga fiirslag på ftirändringar pä nuvarande arvoden. Mötet beslutar att de ligger fast.

11 § Beslut om medlemsavgift och andra avgifter
Förslag till budget 2020-2021

Mötet beslutar om ft)ljande medlemsavgift:
Årsavgift: 500 kr

Följande öwiga avgifter forekommer fiir medlemmar i foreningen (oforändrade)
Månadsavgift vid gruppanslutning: 62,50 kr
Årsavgift vid outnyttj atnät:375 kr

Styrelsen har mandat attändramånadsavgift vid gruppanslutning i syfte att hålla den lika som
kickback från Zitius.

Tobias Kreuzpointner går igenom budget for 2020 och2021.. Mötet fastlägger budgeten. Budgeten
finns tillgänglig på foreningens hemsida.

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 pätvä (2) år:
. Magnus Bergenholm (omval)
r Tobias Kreuzpointner (omval)
o Lennart Karlsson (omval)
o Erik Gard (nyval)

Följande ledamöter sitter kvar på ett (1) år:
o Ulf Persson
o Jacob Sandström

13 § Val av ordfiirande fiir ett är

Tobias Kreuzpointner väljs till ordforande for ett (1) år

14 § Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Revisorer väljs till och med nästa årsmöte.
o Valberedningens ftirslag på ordinarie revisorer Sören Dahl (nyval) och Camilla Skans Thörn

(omval) valdes av stämman.
. Valberedningens fiirslag på revisorssuppleant Sören Gustafsson, Täringstorp (omval) valdes

av stiimman.
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15 § Vat av valberedning, lägst fvå och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande

o John-Erik Gustafsson, 1 år (sammankallande)
o Stefan Petersson,2 år
o Jan-Olof Persson, I år (omval)

L6 § Motioner

Inga motioner har inkommit.

17 § Mötets avslutande

Ordforanden forklarar mötet avslutat.

Protokollftirare Ordliirande

holm Tobias Krery'zpoin

Justeringspersoner

Skans Thörn


