Protokoll fört vid ftireningsstämma för Halla Sionhem
Viklau Fiber Ekonomisk förening
zAzA-n-tZ i Halla Bygdegård
Årsstämma skall normalt hållas fiite april månads utgång men med anledning av covid-l9
pandemin har årsstämman flyttats fram till aktuellt datum.

l.Mötets öppnande
Ordfömnde GöteJohansson förklarade mötet för öppnat.

Z.Yal av ordfilrande samt sekretetare vid stämman
Till stämmans otdfötande valdes Kjell Norman och till stämmans sekreterare

valdes

Kjell

Lydänge.
3. Upptättande och godkännande av röstlängd

Rös*ångden faststäildes till 8 medlemmar nårsrarmde på stärnman.
4.

Val av tvä iusteringspersoner tillika rösttäknate

Stämman valde Barbro Mårtensson och Helge Eriksson.
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behödg ordning
Stämman fann att sålunda hade skett.

6. Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning faststilldes.
7. Styrelsens års redovisningshandlingat och revisionsberättelse
Föreningens sekreterate Gunnat Södergen föredrog styrelsens verksamhetsberättelse.
Föreningens kassör Mats Åhlby föredrog det ekonomiska utfallet, resultatrapport och
balansrapport. Revisor Christer Mårtensson föredrog revisionsberättelsen vilken yrkade
ansvars

frihet för styrelsen.

8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt disposition av årets

vinst ellet fiidust enligt den fastställda balansräkningen
Sljmman fastställde resultat- och balansräkningen samt godkände at resultatet, 12 342 kronot
och 32 öte, övetfötdes tiil ny räkning.
9. Beslut om ansvarsfrihet fiit styrelsen
Stämman bevili ade ansvarsfrihet för styrels en.

om arrode till stytelsen och revisotet
Då varken styrelse eller tevisorer yrkade någon ersättning beslutade ståmman att awodet skulle
sättas till 0 kronor.
10. Ftåga

11.

Budget

Då vi befinner oss i slutet av 2020 redogjorde kassör Mats Ählby istället för det beräknade
resultatet vilket så hfu långt liknar 2019.
L2.

Medlemsavgift och andra avgifter

Stämman beslutade att medlemsavgiften (vilken betalas en gång vid nytt medlemskap
föreningen) skall kvarstå ofordn&ad.
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13. Beslut om antal stgelseledamöter
Stadgama ger ett utrymme om 6 till9 mediemmar i styrelsen. Stämman beslutade på förslag från
valberedningen att antalet skall vara 6 stycken föt 2020.
14.

Val av ordfiitande

Till föreningens ordförande för

2020 valdes GöteJohansson.

15. Val av styrelseledamöter och stytelsesuppleanter
Tiil sty'telseledamötet pä wä åt valdes Gunnar Södergren och Olof Farinder.

l6.Yal av tevisotet och revisorsuppleanter
Stämman valde Änders Söderlund och Christer Mårtensson till ordinarie revisorer och Hans-Olof
Hägg till tevisors suppleant.
17.Yal av valbetedning tte personer, vltav en skall vara eammankallande
Till valberedning valdes Nicklas Ahlby (sammankallande), Peter Vahigren samt Irif Jansson.
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Övdga ärenden som skall tas upp på fiireningsstämman enlig lag eller fiireningens
stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor öre årsmötet
Inga ärenden inkomna

19.

Information diskussion

Stytelsen informerade om Fibetnät Gotland, en paraplyorganisation för fiberföreningar på
Gotland, vilket föreningen år mediem i.
Styrelsen informetade även om att avtalet med f'elia som tjänsteleverantör går ut 2024 och att
arbetet med att undersöka möihga alternativ inför nytl avtalhar påbörjats.
20. Avslut

Ordföranden fötklamde stämman för avslutad

Ordförande

Sekreterare

Kjell Lydänge

Justeras

Justeras
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