
Protokoll Årsmöte 

Torestorps Fiber Ekonomisk Förening 

 

Tid: 21 april 2015, kl 19.30 

Plats: Bygdegården Torestorp 

1. Val av ordförande för stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

Göran Weiler (GW) föreslås till stämmoordförande – förslaget godtas av stämman. GW 

tackar för förtroendet. Anna Frid är vald av GW till protokollförare.  

 

2. Godkännande av röstlängden 

Ingen direkt röstlängd är förd. I det fall att omröstning behöver ske upprättas röstlängd på 

närvarande medlemmar. 

 

3. Val av två justeringsmän 

Karin Magnusson, Ramsholmen samt Kjell Andersson, Getabo föreslås till justeringsmän  - 

förslaget antas av stämman.  

 

4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning 

Årsmötet har utlysts genom annonsering i Markblad, på hemsidan www.torestorpsfiber.se, 

informationsinlägg via Torestorps.se´s Facebooksida samt utskick till befintliga medlemmar. 

Stämman anser att Årsmötet utlysts korrekt.  

  

5. Fastställande av dagordningen 

GW föreslår omändring av Punkt 8 Beslut om fastställande av resultaträkning och 

balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen 

ska disponeras samt punkt 7 Revisionsberättelsen. Dessa punkter bör byta plats. Stämman 

godkänner dagordningen med denna förändring.  

 

6. Styrelsens årsredovisning och verksamhetsplan 

Verksamhetsberättelsen delges muntligt av Gunilla Esbjörnsson.  

Verksamhetsberättelsen återfinns i sin helhet på hemsidan www.torestorpsfiber.se  

Stämman godkänner Verksamhetsberättelsen, denna kan läggas till handlingarna som den 

delgetts.  

 

7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller 

förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras 

Enar Larson, vice ordföranden, är företrädare för kassör Bengt-Olof Nilsson som ej är 

närvarande.  

Intäkter: Medlemsavgifter - 33400 +Bidrag - 40 000 = intäkterna är 73400 

Utgifter: 24 000 = Resultat 50 133 SEK.  

Stämman godkänner det delgivna resultatet.  

  

http://www.torestorpsfiber.se/


8. Revisionsberättelsen 

Enar Larsson delger revisionsberättelsen muntligt. Stämman godkänner Revisionsberättelsen.  

Medlem kan begära Revisionsberättelsen utsänd då denna inte publicerats. 

 

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 

Stämman godkänner ansvarsfrihet åt styrelseledamöter. 

 

10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna 

Inga arvode kommer att utbetalas då allt arbete sker ideellt varpå inga arvoden behöver 

godkännas. 

 

11. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår 

Stämman godkänner 100 SEK i medlemsavgift. 

 

12. Val av ordförande för föreningen 

Gunilla Esbjörnsson föreslås fortsätta som ordförande – förslaget godkänns av stämman. 

 

13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 

Omval av följande styrelseledamöter på 2 år föreslås: 

Johan Eliasson, Janne Nolin, Tore Larsson, Mattias Andersson - Stämman godkänner omval av 

uppräknade ledamöter.  

Ny ledamot Conny Ryndal föreslås bli ersättare till Anna Frid som lämnar styrelsen - stämman 

godkänner förslaget.  

Ny styrelseledamot Sebastian Jarrah nyinflyttad på Sund 3, Örby föreslås bli suppleant vald 

på 2 år.  Förslaget godkänns av stämman.  

 

14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 

Befintliga revisorer Jan-Åke Sjöquist samt Kjell-Åke Andersson föreslås på nytt - stämman 

godkänner föreslagna revisorer.  

  

15. Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande 

GW är villig att fortsätta i valberedningen.  

Anders Esbjörnsson föreslås – stämman godkänner båda förslagen.  

  

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar 

Inga övriga ärenden tas upp. 

Vid Protokollet, Anna Frid    Justerat av, Karin Magnusson  

____________________________  ______________________________ 

Anna Frid    Karin Magnusson 

Justerat av, Kjell Andersson 

 

_____________________________ 

Kjell Andersson 


