Protokoll fört vid föreningsstämma för
Halla Sjonhem Viklau Fiber Ekonomiska förening
2019-03-26 i Halla Bygdegård

91. Mötets öppnande
Föreningens ordförande Göte Johansson hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat.

$2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.

Till stämmans ordförande valdes Kjell Norman och till stämmans sekreterare valdes Ulla Larsson.

53. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes

till

1-4

personer närvarande på stämman.

94. Val av två justeringspersoner

tillika rösträknare.

Till att justera dagens protokoll valdes Hans Lydänge och Olof Larsson.

$5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
Stämman fann att så hade skett. Kallelsen har gått ut i postlådorna senast två veckor innan stämman.

56. Fastställande av dagordning.
Föreslagen dagordning fastställdes.

97. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse.
Gunnar Södergren föredrog verksamhetsberättelsen. Mats Ahlby föredrog det ekonomiska,
resultatrapporten och balansrapporten. Christer Mårtensson föredrog revisorernas berättelse.

58. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt disposition av årets vinst
eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Stämman fastställde resultat och balansräkningen och godkände att resultatet överförs till ny
räkning. Årets resultat blev -50109,26 kr,
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99. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Stä

mma n beviljade

a

nsva

910. Fråga om arvode

rsfrihet för styrelsen.

till styrelsen och revisorerna.

Beslutades att inget arvode skall utgå till styrelsen eller revisorerna. Bara kostnads ersättningar.

S11. Budget.

Mats Ahlby föredrog förslaget på budgeten för 2019.
Gunnar Södergren föredrog verksamhetsplanen för 2019.
Både budget och verksamhetsplanen fastställdes av stämman.

$12. Medlemsavgift och andra avgifter.
Beslutades att medlemsavgiften skall vara oförändrad.

913. Beslut om antalet styrelseledamöter.
Beslutades att styrelsen skall bestå av 6 stycken ledamöter.

S14. Val av ordförande.

Till ordförande för ett år omvaldes Göte Johansson.

$15. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

Till ledarmöter på två år omvaldes Lennart Landin, Mattias Klintberg och Mats Ahlby. Gunnar
Södergren och Olof Farinder har ett år kvar på sitt mandat.

$16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Till revisorer på ett år valdes Christer Mårtensson och Anders Söderlund. Och till revisorssuppleant
på ett år Hans-Olof Hägg.

S17. Val av valberedning

tre personer, varav en skall vara sammankallande.

Till valberedning för ett år valdes Nicklas Ahlby, Leif Jansson och Peter Wahlgren, med Nicklas Ahlby
som sammankallande.
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518. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och
som anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet.
lnga övriga ärenden.

919. I nformation, diskussion.

Olof Larsson frågar vad det kan kosta, om man råkar kapa fiber kabeln inomhus?
Styrelsens svar blev ca 1"900kr.

920. Avslut.

Ordföranden tackade styrelsen för deras jobb. Och förklarade stämman för avslutad.
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Hans Lydäng

Olof Larsson
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