
  Föreningsstämmoprotokoll  
Fört vid Resö fiber ekonomisk förenings ordinarie föreningsstämma 21-06-27. 
Plats Körstugan 
Närvarande vid stämman var 15 personer. 
 
 

1. Mötets öppnande. 
 
Stämman öppnades av Martin Björkman. 

 
2. Val av ordföranden och sekreterare vid stämman. 

 
Till ordföranden för stämman valdes Martin Björkman och till sekreterare valdes 
Henrik Hübinette. 
 

3. Godkännande av röstlängden. 
 
Stämman godkände röstlängden. 
 

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 
 
Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes Roland Isaksson och Stefan 
Andersson. 
 

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 
 
Stämman hade utlysts genom kallelse antingen i brev eller via E-post. Stämman anser 
att mötet är utlyst i behörig ordning. 

 
6. Fastställande av dagordning. 

 
Stämman godkände dagordningen. 
 

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse. 
 
Årsredovisning samt revisionsberättelse för 2020 föredrogs av Stefan Olsson. 
 

8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt om 
disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
 
Stämman beslutade att fastställa resultat- och  balansräkningen. I enlighet med 
styrelsens förslag beslutades att den ansamlade förlusten på 134.441 kr skall överföras 
i ny räkning. 
 

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 
 
Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

 
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.  

 
Stämman fastställde att arvodet till styrelseledamöterna blir oförändrade. 10 000 kr till 
ordf. och 4000 kr till övriga styrelseledamöter. 
 



11. Beslut om medlemsavgifter och andra avgifter.  
 
Stämman beslutade att medlemsavgiften förblir oförändrad, 200 kr/år. 
 

12. Val av ordföranden. 
 

Till ordförande på 1 år valdes Magnus Pousette (590402-8635).  
. 
 

13. Val av övriga styrelseledamöter. 
 
Till ledamöter på 2 år valdes Sandra Lantz och Stefan Olsson. 
Till ledamot på 1 år valdes Martin Björkman och Hans Tobrand 

 
14. Val av revisor och revisorssuppleant.  

 
Till revisor valdes Stefan Karlsson på Ernst & Young AB. 
Till revisorssuppleant valdes Ernst & Young AB. 
 

15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en ska vara 
sammankallande. 
 
Till valberedningen valdes Anders Hedenstedt (sammankallande) och Sture Lind.  
 

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller 
föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före 
stämman. 
 
Stämman fastställde att serviceavgiften höjs från 80 kr till 100 kr/månad från och med 
1/1 2022 
 

17. Mötets avslutande 
 
Ordföranden Martin Björkman tackade deltagarna för visat intresse och förklarade 
stämman avslutad. 
Årsstämman tackar Martin Björkman för allt han gjort för Resöfiber som ordförande. 
Han har sedan start haft ett stort engagemang i föreningen och drivit den från 
planeringstadiet, till ett väl fungerande nät. 
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