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Hyssna Fiber Ekonomiska förening
Protokoll Fören ingsstämma

Datum 10 september 2020
OrUplats Hyssna Bygdegård

1. Lars Arnell öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Till ordförande för stämman valdes Eva-Karin Torhem Arnell.

3. Som sekreterare för stämman anmälde styrelsen Marie
Lindqvist.

4. Röstlängden fastställdes till43 röstberättigande med 4
fullmakter, totalt 47 röster.

5. Tilljusterare valdes Kerstin Eriksson och Erland Olofsson.

6. Stämman ansågs ha blivit laga utlyst då det skickats mail till
alla den 15 maj, information på hemsidan fanns den 8 augusti
samt att kallelse skickats per post den 13 augusti.

7 . Dagordningen fastställdes.

8. Lars Arnell sammanfattar äret2019 med att vi blivit fler
medlemmar och att den ekonomiska situationen ser bra ut.
Beslut: Stämman beslutar att lägga årsredovisningen till
handlingarna.

9. Revisorernas berättelse
Beslut: Stämman beslutar godkänna revisorernas berättelse
och lägga den till handlingarna.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
Beslut: Stämman beslutar att fastställa resultat- och
balansräkningen.

11. Beslut om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda
balansräkningen skall disponeras.
Beslut: Stämman beslutar att balansera årets vinst, 130 389 kr
tillsammans med tidigare vinstmedel, 233 066 kr, totalt
363 455 kr, i ny räkenskap.
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12. Beslut om ansvarsfrihet
Beslut: Stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter för år 2019.

1 3.Arvode för styrelseledamöter samt revisorer.
Beslut. Stämman beslutar att arvodet för styrelsen kan uppgå
till max 80 000kr inklusive sociala avgifter, att fritt fördelas
inom styrelsen. Styrelsen får i uppgift att utreda om
styrelseledamöter tidigare år kan arvoderas retroaktivt. Beslut
tas på nästa års stämma.
Revisorernas arvode fastställds till 750 krlär.

14. Medlemsavgiften
Beslut: Medlemsavgiften för år 2021kommer att vara noll
kronor, men att nätavgiften kommer att justeras för att
kom pense ra i n komstbortfa I let fö r med lemsavg ifte n.

15. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
Beslut: stämman beslutade att utöka styrelsen från 7 till 8
ledamöter.

1 6. Val av styrelseledamöter
Marie Lindqvist, Daniel Lamberth, Jan-Ake Ståhl, lngmar
Bertilsson valdes om på två år.
Stefan Horrdin valdes på ett år.

17.Val av ordförande bland ledamöterna
Beslut: Stämman valde Lars Arnell på ett år till styrelsens
ordförande.

18.Val av revisorer och revisorssuppleanter
Beslut: Till revisorer valdes Micael Carlsson samt Karin Mörk
Carlsson. Till revisorssuppleanter valdes Roger lvarsson och
Birgit Olsson.

19.Val av valberedning
Mathias Johansson, Anders Bohlin och Veronika Bergh. Till
sammankallande valdes Mathias Johansson.

20. Övriga ärenden
Fanns inga.
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21. Lars Arnell avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.
Ett särskilt tack framfördes till kvällens ordförande Eva-Karin
Torhem Arnell och lngmarie Askerdal. lngmarie har varit med i

föreningens valberedning sedan starten 2013 men slutar nu
på egen begäran.

Ordförande Sekreterare

Justerare Justerare

Sekreterare

Eva-Karin Torhem Arnell

Kerstin Eriksson
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