
 

 

Protokoll fört vid årsmöte i Förenade Fiberbyar Nr 1 ekonomisk förening 

söndagen den 2 april 2017, Bygdegården Görvik.  

 

1. Föreningens ordförande Gertrud Olsson hälsade alla välkomna och 

förklarade årsmötet öppnat. 

 

2. Årsmötet beslutade att välja Gertrud Olsson till mötesordförande och till 

mötessekreterare valdes Eivor Frestadius. 

 

3. Årsmötet beslutade att välja Birgitta Spjuth och Gunilla Schröder att 

justera protokollet. 

 

4. Årsmötet beslutade att anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst.                                                                                                                                                                                  

5. Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen. 

 

6. Verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår presenterades av 

kassören för årsmötet. Årsmötet beslutade att godkänna den och lägga 

den till handlingarna.  

 

7. Den ekonomiska berättelsen för verksamhetsåret presenterades av Björn 

Stranne. Årsmötet beslutade att godkänna den och lägga den till 

handlingarna .  

 

8. Revisionsberättelsen presenterades av ordföranden för årsmötet. 

Revisorn hade inte funnit något att anmärka på i redovisningen eller 

förvaltningen och tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

9. Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2016. 

 

10.  Medlemsavgiften för år 2017 beslutades vara 0.-. Björn Stranne 

redovisade de kostnader som föreningen kommer att ha kommande 

halvår. Drift- och Underhållskostnaden 200.- + moms kommer att 

fortsätta utdebiteras.   

 



 

 

11.  Ordföranden presenterade ett förslag till ändring av gällande stadgar 

eftersom det kommer en ny lag för ekonomiska föreningar 2018. 

Årsmötet beslöt att anta stadgeändringen och styrelsen kommer att kalla 

till ett extra årsmöte för fastställande av stadgarna.  

 

12. Valberedningen presenterade sitt förslag till ordförande. Årsmötet 

beslutade att välja Gertrud Olsson till ordförande. 

 

13.  Valberedningen presenterade sitt förslag till övriga ledamöter. Årsmötet 

beslutade att till ledamöter för kommande två år välja Sven-Erik Spjuth, 

Joakim Hallgren och Eivor Frestadius. Fyllnadsval på 1 år Kerstin 

Lindberg. 

 

14. Valberedningen presenterade sitt förslag till revisor. Årsmötet beslutade 

att välja Karolina Jonasson, Hellström & Hjelm Revision AB. 

 

15. Förslaget till valberedning presenterades. Årsmötet beslutade att Benita 

Weidlertz (sammankallande) och Ken Lågas att ingå i valberedningen. 

 

16. Inga motioner hade inkommit till styrelsen. Det togs upp att några 

medlemmar haft problem med inkopplingen i huset. Beslöts att 

ordföranden går ut med ett Fibernytt och uppmanar medlemmarna att 

höra av sig till styrelsen om fler har problem. Påminnelse om att meddela 

styrelsen om man bytt mailadress. 

 

17.  Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 

Mötets ordförande    Sekreterare 

 

Gertrud Olsson    Eivor Frestadius 

   Justeras 

Birgitta Spjuth    Gunilla Schröder 


