Protokoll från Föreningsstämma i
Fole Lokrume fiber ekonomiska förening
2022-04-21 i Fole Bygdegård

1. Mötets öppnande
Magnus Nypelius hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat

2. Val av ordförande för stämman samt sekreterare
Stämman föreslog Magnus Nypelius till ordförande och Anna Rönnle till sekreterare.
Valdes enligt stämmans förslag.
3. Val av två justeringspersoner
Stämman föreslog Sören Norman och Leif Andersson.
Valdes enligt stämmans förslag.
4. Frågan om stämman blivit behörigt utlyst
Beslutades att stämman blivit behörigen utlyst, med notering att mailadressen som finns
anslagen på hemsidan ej fungerar. Styrelsen lovar åtgärda problemet.
5.

Fastställande av dagordning
Dagordningen finns på hemsidan, skickades ut tillsammans med kallelsen samt delades
ut i pappersform på stämman.
Beslutades att fastställa dagordningen.

6.

Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
Tryggve Lindvall redogjorde för det ekonomiska läget. Vi har blivit några fler under
året. Revisor Anna Samuelsson föredrog revisorernas berättelse.

7.

Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt disposition av
årets resultat enligt fastställda balansräkning
Beslutades att fastställa balans- och resultaträkningen.
Beslutades att disponera årets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

8.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021.

9.

Frågan om arvoden till styrelsemedlemmar och revisorer
Beslutades om ett halvt prisbasbelopp till styrelsen, oförändrat sedan föregående år.
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10. Budget och verksamhetsplan
Tryggve och Anna föredrog verksamhetsplanen och budget.
Beslutades att fastställa den föreslagna verksamhetsplanen och budget.
11. Medlemsinsats, medlemsavgift och andra avgifter
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift och medlemsinsats.
Beslutades enligt styrelsen förslag.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleant
Omval av Tryggve Lindvall, 2 år
Omval av Sören Norman, 2 år

13. Val av ordförande
Omval av Rickard Hansson, 1 år
14. Val av revisorer och revisorsuppleant
Omval av Anna Samuelsson och Jan-Olof Lindby, revisorer, 1 år
Omval av Ingemar Engsfrid, revisorsuppleant, 1 år

15. Val av valberedning varav en skall vara sammankallande
Styrelsen föreslår Rune Skoglund, Kjell Labory samt Kjell Johansson som
sammankallande.
Valdes enligt styrelsens förslag.

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens
stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman
Styrelsen föreslår en betalningsfri period för samtliga medlemmar, i slutet av 2022,
eftersom föreningen har god ekonomi.
Beslutades i enlighet med styrelsens förslag.

17. Stämmans avslutande
Ordföranden tackade stämmodeltagarna för medverkan och förklarade stämman
avslutad.
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