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Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Hyssna Fiber ekonomisk förening
org. nr. 769626-L242 den 9 maj 2019 i Hyssna Bygdegård.
Före stämmans öppnande gav ordförande för Hyssna Fiber Lars Arnell det

tragiska beskedet att vår vän och styrelseledamot Sven-Hilding Arnell hastigt
avlidit dagen före stämman. Mötesdeltagarna deltog i en tyst minut för att
hedra och minnas Sven-Hilding.

Ordförande för Hyssna Fiber Lars Arnell gav en återblick över det arbetet som
utförts i föreningen sedan årsstämman 2018. Det gavs även möjlighet att ställa
frågor om föreningens verksamhet.
Stämman öppnades av ordförande Lars Arnell,

1.

Valav ordförande vid stämman.
Till ordförande för stämman valdes Gert Andersson.

2.

Anmälan av styrelsens val av protokollförare.
Som sekreterare för stämman anmälde styrelsen Maj-Britt Olofsson.

3.

Godkännande av röst!ängd.
Den upprättade röstlängden visade att 49 medlemmar registrerats samt att 8
fu llma kter registrerats.
Stämman beslutade att godkänna röstlängden.

4.

Val av två justerare.
Till justerare, att jämte ordförande för stämman justera stämmoprotokollet
valdes Fredrik Johansson och Kjell Bengtsson.

5.

Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
Kallelse till stämman har skett genom utskick av brev till samtliga medlemmar,
information på Hyssna Fibers hemsida samt via annons i Markbladet.
Närvarande ansåg att stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6.

Fastställande av dagordning.
Den m ed kallelsen bifogad e föred ragningslistan god kändes.

7.

Styrelsens årsredovisning.
Föreningens årsredovisning föredrogs av ordf. Lars Arnell.
Stämman beslutade att anse föreningens årsredovisning föredragen samt att
godkänna densamma.
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8.

Revisorernas berättelse.
Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Karin Mörk Carlsson.

9.

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
Stämman beslutade att fastställa redovisad resultat- och balansräkning.

10.

Beslut om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen
ska disponeras.
Stämman beslutade att årets resultat skalltillsammans med tidigare vinstmedel
balanseras i ny räkning.

11.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna,
Stämman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna
verksam hetsåret.

12.

Frågan om arvode

till styrelseledamöterna och revisorer.

Stämman beslutade att för räkenskapsåret 2019, utge 999 kr till ordförande,
sekreterare och kassör samt 500 kr till revisorerna.

13.

Medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
Stämman beslutade att bifalla styrelsens fdrslag om medlemsavgift för år 2020.
Medlemsavgiften fastställdes till L50 kr per medlem.

14.

Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag, att antalet ledamöter
styrelsen skallvara 7 ledamöter.

15.

Val av styrelseledamöter.

Arnell
Thingvall
Christian Franz6n
Marie Lindqvist
Lars

Daniel

16.
17.

i

omval
nyval
nyval

2 är
2 är
2 är

fyllnadsval 1år

Val av ordförande bland ledamöterna i styrelsen.
Som ordförande för styrelsen valdes Lars Arnell på Lår.

Valav revisorer och revisorssuppleant.
Som ordinarie revisorer omvaldes Micael Carlsson och Karin Mörk Carlsson.
Som revisorssuppleanter omvaldes Håkan lvarsson och Roger lvarsson.

18.

Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande.
lng-Marie Askerdal omval
Mathias Johansson nyval
nyval
Anders Bohlin
lng-Marie Askerdal utsågs som sammankallande.
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19.

övriga ärenden.
Avgående styrelseledamöter, lrene Rydell, Jan-Åke Börjesson och Maj-Britt
Olofsson avtackades med blommor.
Medlem Lars-Göran Eliasson har avsagt sig alla uppdrag inom Hyssna Fiber på
grund av sjukdom fick blommor som tack för sitt stora engagemang och allt
arbete han lagt ner för Hyssna fiberförening.
Åke Andersson adjungerad i Hyssna Fiberförening delgav stämman vilket

enormt arbete styrelsen i Hyssna fiber lägger ner, då speciellt Lars Arnell.
Åke betonade också vilket stort arbete Lars-Göran Eliasson lagt ner för
föreningen. Stämman tackar styrelsen med en applåd.
20.

Stämman avslutas.
Ordfcirande Lars Arnell tackade för visat engagemang och förklarade
årsstämman för 20L9 avslutad.
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Maj-Britt Olofsson
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Justeras
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Gert Andersson, stämmans ordförande.

Valda justerare.
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Fredrik Johansson
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