FÖRENINGSSTÄMMOPROTOKOLL
fört vid Resö Fiber ekonomisk förenings ordinarie föreningsstämma 2014-04-20

1.

Öppnande av stämman.

Föreningens ordförande Martin Björkman hälsade ca.100 personer välkomna till mötet, som avhölls i
Kulturhuset Futura, Tanumshede.

2.

Val av ordförande och sekreterare.

Till ordförande för stämman valdes Ulf Bertilsson och till sekreterare valdes Per Karlsson.

3.

Godkännande av röstlängd.

Röstlängd fanns tillgänglig och godkändes.

4.

Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Anders Hedenstedt och Sture Lind.

5.

Fråga om stämman har blivit utlyst i behörig ordning.

Stämman hade utlysts genom annonsering i Björklövet, via kallelse i brev och via e-post. Stämman
förklarades därmed vara i stadgeenlig ordning utlyst.

6.

Fastställande av dagordning.

Stämman godkände dagordningen.

7.

Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.

Årsredovisningen för 2013 föredrogs av ordföranden Martin Björkman och kassören Christer
Westman. Revisor Kerstin Danielsson var ej närvarande utan Christer Westman föredrog
revisionsberättelsen.

8.

Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt
om disposition av årets förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Balans- och resultaträkning för räkenskapsåret fastställdes. I enlighet med styrelsens förslag
beslutades att den ansamlade förlusten 60 353 kr skulle överföras i ny räkning.

9.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

10.

Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

Ett förslag framställdes från valberedningen att öka arvodet för styrelseledamöterna.
Ordföranden erhåller 20 000 kr.
Övriga ledamöter erhåller 10 000 kr
Stämman godkände förslaget.
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11.

Beslut om medlemsavgifter och andra avgifter.

Beslöts att medlemsavgiften skulle vara oförändrat 100 kr för 2014.

12.

Val av ordförande.

Till ordförande på ytterligare ett år omvaldes Martin Björkman.

13.

Val av övriga styrelseledamöter.

Ledamöter, tidigare valda för ytterligare ett år:
Christer Westman,
Per Karlsson,
Hans Tobrand.
Ledamöter valda på två år:
Henrik Hübinette (omval),
Knut Wittingsrud (nyval).

14.

Val av revisorer och revisorssuppleant.

Till ordinarie revisor valdes Kerstin Danielsson på 1 år.
Till suppleant valdes Tom Lillelien på 1 år.

15.

Val av valberedning.

Till valberedning valdes Anders Hedenstedt och Sture Lind på 1 år.

16.

Övrigt.

Inga övriga frågor hade kommit in till stämman.

17.

Mötets avslutande.

Mötesordföranden Ulf Bertilsson tackade deltagarna för visat intresse och förklarade stämman
avslutad.

Ulf Bertilsson, mötesordförande

Per Karlsson, sekreterare

Justeras:

Anders Hedenstedt

Sture Lind
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