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Protokoll fiirt vid ordinarie Årsstiimma med Hyssna Fiber ekonomisk forening,

med org nr 769626-1242, den l lmaj 2016 iHyssna Bygdegård.

Ordf Lars Arnell inledde med en genomgång av vad som utiittats i Fiberftireningen

under året som gått sen årsstiimman den22 april2015.

Det gavs möjlighet att stiilla frågor om allt som rör ftlreningens verksamhet.

Lars besvarade frågorna på ett som vanligt utmåirkt sätt. Han meddelade slutligen

att projektet våintas vara klart våren 2017.

Stämman öppnades av ordf Lars Arnell.

1. Yal av ordfiirande Iör stämman
Till ordftirande fiir stiimman valdes Gert Andersson.

2. Anmälan av styrelsens val av protokollfiirare
Som sekreterare for mötet anmiilde styrelsen Egon Nilsson.

3. Godkiinnande av röstlängden
Röstliingd har upprättats i entrdn vid ankomst till mötet. Det anmäls att 128 st

röstberättigade medlemmar åir niirvarande och 25 st fullmakter har uppvisats.

Stiirnman beslutar godkiinna rösfl åingden.

4. Yal av två justerare
Till justerare tillika röstriiknare valdes Olle Johansson och Jan-Ola Gustavsson.

5. Fråga om stämman blivit ut§st i behörig ordning
Stiimman konstaterades vara uflyst i behörig ordning.

6. FaststäIlande av dagordningen
Den till kallelsen bifogade ftiredragningslistan faststiilldes.

7, Styrelsens årsredovisning

Stiimman beslutade anse ftireningens årsredovisning fiiredragen samt att

godkåinna densanuna.
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8. Revisorernas berättelse

Revisoremas berättelse fiiredrogs av revisor Micael Carlsson. Stiimman godkåinde

densamma.

9. Beslut om faststäIlande av resultat- och balansrälming
Stiimman beslutade att fastståilla redovisad resultat- och balansriikning.

10. Beslut om hur vinsten eller fiirlusten enligt den faststäIlda balansräkningen

skall disponeras
Stiimman beslutade att årets resultat skall balanseras i ny råikning.

11. Beslut om ånsyarsfrihet fiir styrelseledamöterna
beviljade styrelsens ledamöter ansvarafrihet ftir det gangna verksamhetsåret.

l2.Brhga om arvode tiII styrelseledamöter och revisor
Stiimman beslutade att, ftir rålkenskapsfuet2016, utge ett arvode till ordfiirande, kassör

och sel«eterare pä999 kr vardera.

13. Medlemsavgift liir kommande verksamhetsår
Ståimman biffill styrelsens ftirslag till medlemsavgift for 2017.

Medlemsavgiften faststiilldes till 150 kr ftir 2017.

14. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen

Ståimman beslutade enligt valberedningens ftirslag att antalet styrelseledamöter skall

vara 8 st.

15. VaI av styrelseledamöter
Förtiden till och med nåista ordinarie ftireningsstiimma valdes fiiljande styrelseledamöter

Lars Arnell omval 1år Jan-Åke Börjesson omval 2 är

Sven H Amell " lär Irene Rydell " 2 är

Ingemar Bertilsson " 2 är Bert Axelsson nyval 2 är

Jan-ÅkeStåhl " 2x orÅf**ertt, nyval 2år

Det noterades att Lars-Göran Eliasson och Mattias Johansson avböjt omval.

16. Val av ordfiirande bland ledamöterna i styrelsen

Till ordftirande fiir styrelsen valdes Lars Arnell.

17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Som ordinarie revisorer omvaldes Micael Carlsson och Karin Mörk Karlsson.

Som revisorssuppleanter valdes Hakan Ivarsson och Roger Ivarsson.
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18.

L9.

20.

21..

Val av valberedning 3 personervaraY en sammankallande.
Titl vatberedning valdes Ing-Marie Askerdal, Åke Andersson och

Lars-Göran Eliasson. Sammankallande iir Åke Andersson.

Medlemmarnas tack tifl styrelsen och övriga som hjälpt till.
Jan-Ola Gustavsson frarnftrde medlemmarnas tack till styrelsen

och öwiga som hjiilpt till med allt arbete som utftirts under verk-

samhetsåret.

En blomma överlåimnades från valberedningen till ordfiirande

Lars Amell.

Övriga ärenden
Inga öwiga äirenden fra:nfiirdes.

X'öreningsstämman avslutas

Ordftiranden tackade fiir visat engagemang och ftirklarade stiimman avslutad.

Justeras

%-&
Gert Andersson ordf

Valda justerare


