
 

 

Protokoll fört vid årsmöte i Förenade Fiberbyar Nr 1 ekonomisk förening 

söndagen den 5 april 2020, Bygdegården Görvik och via videolänk.  

 

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 godkände röstlängden och beslutade att årsmötet enligt stadgarna varit 

behörigen utlyst. 

 

4. Årsmötet valde Olof Persson och Ulrika Karlsson justeringsmän tillika rösträknare.  

 

5. Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen. 

 

6. Verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår presenterades av Gertrud 

Olsson för årsmötet. Årsmötet beslutade att godkänna den och lägga den till 

handlingarna. 

 

7. Den ekonomiska berättelsen för verksamhetsåret presenterades av Björn Stranne för 

årsmötet. 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 2019. 

 

10.  Beslöts att inga arvoden ska utbetalas till styrelsen. 

 

11. Beslöts att så länge föreningen har kostnader (redovisades av ordföranden) ska en 

utdebitering av drift- och underhållskostnaden ske kvartalsvis med 100 kr plus moms 

per månad. Ordföranden förklarade att det är viktigt att föreningen debiterar moms.  

 

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 Björn Stranne, Leif Frestadius och Kerstin 

Lindberg.  Kvar på ett år är Eivor Frestadius, Joakim Hallgren, Sven-Erik Spjut. 

 

14. Valberedningen presenterade sitt förslag till revisor. Årsmötet beslutade att välja 

Hellström & Hjelm Revision, ansvarig revisor för föreningen Karolina Jonasson.  

 

15. Förslaget till valberedning presenterades. Årsmötet beslutade att Benita Weidlertz 

(sammankallande) och Ken Lågas ska ingå i valberedningen. Årsmötet beslutade 

också att fortsätta anlita Pia Sundkvist, Kivisiltas Redovisning AB. 

 

16. Inga motioner hade inkommit till styrelsen.   

 

17.  Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 

Mötets ordförande    Sekreterare 

 

Gertrud Olsson    Eivor Frestadius 

   Justeras 

 

Olof Persson     Ulrika Karlsson

  


