
FÖRENINGSSTÄMMOPROTOKOLL 2018 

 

fört vid Resö Fiber ekonomisk förenings ordinarie föreningsstämma 2018 

datum 2018-06-02 

tid kl. 14.00 

plats Resö församlingshem 

närvarande  19 st 

 

1.   Mötets öppnande 

Ordf Martin Björkman förklarade stämman öppnad och hälsade alla välkomna. 

 

2.  Val av ordförande och sekreterare vid stämman. 

Martin Björkman valdes till ordf och Lars Liesén valdes till sekr vid stämman. 

 

3.  Godkännande av röstlängd. 

En aktuell medlemslista skickades runt för påskrift och godkändes som 

röstlängd. 

 

4.  Val av två justeringspersoner och tillika rösträknare. 

Roland Isaksson och Anders Hedenstedt valdes. 

 

5. Fråga om stämman blivit utlyst i laga ordning. 

Stämman beslutade att detta skett.  

 

6.  Fastställan av dagordningen. 

Stämman godkände dagordningen. 

 

7.  Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse. 

Årsredovisningen redovisades för räkenskapsåret. 

Föreningens revisor, Stefan Carlsson, Ernst&Young, har granskat Resö Fibers 

räkenskaper. Då det under revisionen ej framkommit anledning till anmärkning 

tillstyrktes att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

Stämman fastställde årsredovisningen och revisionsberättelsen. 

 

8.  Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition 

av årets vinst eller förlust enligt den fasställda balansräkningen. 

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen. I enlighet med 

styrelsens förslag beslutades att den ansamlade förlusten på 174.827 kr skall 

balanseras i ny räkning. 

 

 



9.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

Stämman gav styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. 

 

10. Fråga om arvode åt styrelseledamöterna. 

Stämman godkände samma ersättning som 2017,  10.000 kr till ordf och 4.000 

kr till övriga ledamöter. 

 

11. Beslut av medlemsavgifter och andra avgifter. 

Stämman beslutade om oförändrad årsmedlemsavgift på 200 kr per medlem. 

 

12. Val av ordförande för Resö Fiber ekonomiska förening. 

Stämman omvalde Martin Björkman till ordförande 1 år. 

 

13. Val av övriga ledamöter. 

Stämman omvalde Henrik Hübinette på 2 år. Övriga ledamöter Hans Tobrand, 

Stefan Olsson och Lars Liesén kvarstår 1 år. 

 

14. Val av revisorer. 

Stämman valde Stefan Carlsson, Ernst&Young, till revisor. Stefan Carlsson utser 

ersättare inom organisationen. 

 

15. Val av valberedning. 

Stämman omvalde Anders Hedenstedt (sammankallande) och Sture Lind. 

 

16. Valet av kommunikationsoperatör (KO) för tiden 2019 och framåt. 

Martin Björkman gick genom för- och nackdelar med att byta KO. Konstaterades 

att det har i stort fungerat bra med vår nuvarande KO, Net at Once. Problemet 

har inledningsvis varit kocnentrerat kring TV-tjänsten och en tidvis lite svajig 

support.  

Stämman gav styrelsen i uppdrag att genomföra upphandling av den mest 

lämpade kommunikationsoperatören för kommande avtalsperiod 2019 och 

framåt. 

 

17. Övriga ärenden. 

Martin Björkman redovisade Resö Fibers GDPR policy och detta sköts efter 

gällande lagar och regler. 

 

 

 

 

 

 



18. Mötet avslutades. 

Martin Björkman avslutade stämman och tackade alla för medverkan. 

 

Ordförande på stämman  Justeras 

Martin Björkman Roland Isaksson 

 

 

_____________________  ____________________ 

 

 

Protokollförare vid stämman Justeras 

Lars Liesén Anders Hedenstedt 

 

 

_____________________ ____________________ 

 

 

 


