
Protokoll fort vid foreningsstamma for Halla Sjonhem Viklau
Fiber Ekonomisk forening 2022-04-05 i Halla Bygdegard

1. Motets oppnande
Ordforande Gote Johansson forklarade motet bppnat.

2. Val av ordforande samt sekreterare vid stamman.
Till stammans ordforande valdes Christer Martensson och till stammans sekreterare valdes
GunnarSodergren.

3. Upprattande och godkannande av rostlangd.
Rostlangden faststalldes till 9 medlemmar pa stamman.

4. Val av tva justeringspersoner tillika rostraknare.
Stamman valde Bo Broman och Hans Lydange.

5. Fraga om stamman blivit utlyst i behorig ordning.
Stamman fann att salunda hade skett.

6. Faststallande av dagordning.
Fastslagen dagordning faststalldes med tillagg om information under punkt 19.

7. Styrelsens arsredovisningshandlingar och revisionsberattelse.
Foreningens sekreterare Gunnar Sodergren foredrog styrelsens verksamhetsberattelse. I
kassbr Mats Ahlby's franvaro foredrog Gote Johansson det ekonomiska utfallet,
resultatrapport och balansrapport samt budget for 2022. Lennart Landin foredrog
revisionsberattelsen vilken yrkade ansvarsfrihet for styrelsen.

8. Beslut om faststallande av balansrakning och resultatrakning samt disposition av arets
vinst eller forlust enligt den faststallda balansrakningen.
Stamman faststallde resultat- och balansrakning samt godkande resultatet 233 kr och 69 ore,
overfordes till ny rakning.

9. Beslut om ansvarsfrihet for styrelsen
Stamman beviljade ansvarsfrihet for styrelsen.

10. Fraga om an/ode till styrelsen och revisorer
Da varken styrelse eller revisorer yrkade nagon ersattning beslutade stamman att arvodet
skulle sa'ttas till 0 kroner.

11. Budget
Gote Johansson redogjorde budgeten for 2022. Den indikerar ett overskott pa 10.200
kroner.

12. Medlemsavgift och andra avgifter.
Stamman beslutade att medlemsavgiften (vilken betalas en gang vid nytt medlemskap i
fbreningen) skall kvarsta ofbrandrad.



13. Beslut om antal styrelseledamoter
Stadgarna ger ett utrymme om 6 till 9 ledamb'ter i styrelsen. Stamman beslutade att antalet
skall kvarsta pa 6 personer.

14. Val av ordforande
Till foreningens ordforande 2022 valdes Gote Johansson.

15. Val av styrelseledamoter och styrelsesuppleanter
Till styrelseledamoter pa tva ar valdes Gunnar Sodergren och Olof Farinder.

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Stamman valde Anders Soderlund och Christer Martensson till ordinarie revisorer och Hans-
Olof Ha'gg 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
Lennart Landin redogjorde for kommande avtal da'r 10 andra fiberfb'reningar pa Gotland ar i
den situationen att man maste upphandla/fornya sina avtal. Stamman beslot att styrelsen
far mandat att jobba vidare med att ta fram ett nytt avtal till foreningen. Information
kommer att delges medlemmarna genom utskick i postladorna.

20. Avslut.
Ordforanden forklarade stamman avslutad.

Ordforande Sekreterare

Christer Martensson

Justeras Justeras

Bo Broman Hans Lydange


