
 

 

 

Protokoll fört vid föreningsstämma med Fiberföreningen i 

Mollaryd, Molla och Vesene den 22 Mars 2018 
 

1. Stämmans öppnande 

Gabriel Björnsson hälsade stämman välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2. Val av ordförande vid stämman samt anmälan av dennes val av protokollförare 

Stämman valde Styrelseordförande Gabriel Björnsson till mötesordförande. 

Gabriel anmälde för stämman att protokollförare blir Johan Sporrner. 

3. Godkännande av röstlängden 

Röstlängden fastställdes till 95 medlemmar 

4. Val av två justerare 

Johan Mollmyr 

Andreas Molin 

5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning 

Stämman fastställde att mötet utlyst i enlighet med stadgarna. 

Kallelse via e-post alt. Brev beroende på om det registrerats e-postadress eller 

postadress. 

Påminnelser gjordes även via sociala medier och SMS. 

6. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkändes av stämman 

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen 

Gabriel Björnsson gick igenom årsredovisningen och revisionsberättelsen för 

stämman. 

Stämman väckte inga frågor angående dessa genomgångar. 

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur 

vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras 

Stämman godkände enligt styrelsens förslag. 

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 

Stämman beviljade ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna 

Stämman bestämde att arvode om 100 SEK per fastighet skall tilldelas styrelsen, 

styrelsen disponerar dessa medel själva sinsemellan. 

11. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår 

Stämman beslutade att medlemsavgiften blir 50 SEK. 

12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 

Ledamöter för kommande verksamhetsår:  

Nyval (2 År):  



 

 

Anna Helstad 

Urban Andersson 

Omval (1 år):  

Gabriel Björnsson 

 

Suppleanter:  

Omval (1år):  

Anders Persson 

Ari Petroff 

 

Ledamöter som har ett år kvar:  

 Johan Sporrner och Claes-Håkan Elvesten  

13. Val av styrelsens ordförande 

Stämman valde Gabriel Björnsson till styrelsens Ordförande 

14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 

Stämman valde Lars-Erik Wessbo och Helene Benjaminsson som revisorer. 

Stämman valde Andreas Markusson som suppleant. 

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

 Johan Mollmyr (Sammankallande) och Stefan Lindarv 

16. Beslut om att ändra i stadgarna enligt styrelsens förslag 

Stämman valde att godkänna styrelsens förslag i sin helhet 

Stadgeändringarna bifogas i Bilaga 1 

Detta är andra genomgången av stadgeändringarna på årsstämma, därmed träder 

ändringarna i kraft efter dagens årsstämma. 

17. Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden 

18. Stämmans avslutande 

Gabriel Björnsson avslutade stämman. 

Undertecknande av protokoll: 

 
 

____________________________ 
Gabriel Björnsson 

Ordförande 

 
 

_____________________________ 

Johan Sporrner 

Protokollförare 
 
 

____________________________ 
Andreas Molin 

Justerare 

 
 

____________________________ 
Johan Mollmyr 

Justerare 
 


