Protokoll fort vid foreningsstamma for Halla Sjonhern
Viklau Fiber Ekonomisk forening
2021-10-18 i HaUa Bygdegard
Arsstamma skall normalt hallas fore april manads utgang men tned anledning av covid-19
pandemin bar arsstamman flyttats ft am till aktuellt datum.
LMotets oppnandc
Ordforande Gote Johansson forklarade motet for oppnat.
2. Val av ordforande samt sekreterare vid stamman
Till stammans ordforande valdes Kjell Norman och till stammans sekreterare valdes Kjell
Lydange.
3. Upprattande och godkannande av rostlangd
Rostlangden faststalldes till 17 medlemmar narvarande pa stamman.
4. Val av tva justeringspersonet tillika rostraknare
Stamman valde Ulla Larsson och Helge Eriksson.
5. Fraga om stamman blivit utlyst i behorig ordning
Stamman fann att salunda hade skett.
6. Faststallande av dagordning
Foreslagen dagordning faststalldes.
7. Stytelsens atstedovisningshandlingat och revisionsberattelse
Foreningens sekreterare Gunnar Sodergren foredrog styrelsens verksamhetsberattelse.
Foreningens kassor Mats Ahlby foredrog det ekonomiska utfallet, resultatrapport och
balansrapport. Revisor Chaster Martensson foredrog revisionsberattelsen vilken yrkade
ansvarsfrihet for styrelsen.
8. Beslut om faststallande av balanstakning och resultatrakning samt disposition av arets
vinst cller forlust enligt den faststallda balansrakningen
Stamman faststallde resvdtat- och balansrakningen samt godkande att resultatet, 5 798 kronor och
50 ore, overfordes till ny rakning.
9. Beslut om ansvarsfrihet for styrelsen
Stamman beviljade ansvarsfrihet for styrelsen.
10. Fraga om arvode till styrelsen och revisorer
Da varken styrelse eller revisorer yrkade nagon ersattning beslutade stamman att arvodet skulle
sattas till 0 kronor.

11. Budget
Da vi befinner oss i slutet av 2021 redogjorde kassor Mats Ahlby istallet for det beraknade
resultatet vilket sa har langt indikerar ett overskott pa 15 — 20 000 kronor.
12. Medlemsavgift och andra avgifter
Stamman beslutade att medlemsavgiften (vilken betalas en gang vid nytt medlemskap i
foreningen) skall kvarsta oforandrad.

13. Beslut om antal styrelseledamoter
Stadgarna ger ett utrymme om 6 till 9 medlemmar i styrelsen. Stamman beslutade att antalet skall
kvarsta pa 6 stycken.
14. Val av ordforande
Till foreningens ordforande for 202ft valdes Gote Johansson.
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15. Val av styrelseledamoter och styrelsesuppleanter
Till styrelseledamoter pa tva ar valdes Lennart Landin, Mats Ahlby och Mattias Klintberg.
16. Val av revisorer och revisorsuppleanter
Stamman valde Anders Soderlund och Christer Martensson till ordinarie revisorer och Hans-Olof
Hagg till revisorssuppleant.
17. Val av valberedning tre personer, varav en skall vara sammankallande
Till valberedning valdes Nicklas Ahlby (sammankallande), Peter Vahlgren samt Leif Jansson.
18. Ovriga arenden som skall tas upp pa foreningsstamman enligt lag eller foreningens
stadgar, och som anmalts till styrelsen senast tva veckor fore arsmotet
Inga arenden inkomna
19. Information diskussion
Fragan stalldes om foreningen har ratt att gora egna forandringar i eget nat. Da detta inte finns
inskrivet i nu gallande avtal ar svaret nej. Till nasta avtal skall denna formulering sknvas in.
Foreningens avtal med Telia som tjansteleverantor gar ut 2024. Gote Johansson inforrnerade om
att styrelsen tittar pa de nya avtal som andra foreningar (Grotlingbo, Hejde-Vate mfl.) tecknat da
deras avtal med Telia gatt ut.
20. Avslut
Ordforanden forklarade stamman for avslutad
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Sekreterare
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