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Stenkumla Fiber Ekonomisk förening
Protokoll fört vid årsstämma 11 april 2018 i Stenkumla Bygdegård
Närvarande: 18 personer.

§ 1. Föreningens ordförande Jan Molinder hälsade välkommen och gav en kort
sammanfattning av det gångna året och nuläget samt öppnade stämman.
§ 2. Till ordförande vid stämman valdes Jan Molinder och till sekreterare Bille Widell.
§ 3. Närvarolistan godkändes som röstlängd.
§ 4. Till justerare valdes Eva Ahlstedt och Rune Hallgren.
§ 5. Kallelse till stämman hade gått ut till samtliga medlemmar i slutet av vecka 11 via mejl
eller post. Dessutom hade en påminnelse sänts ut via mejl. Stämman ansågs därmed behörigt
utlyst.
§ 6. Dagordningen godkändes.
§ 7. Ordföranden föredrog årsredovisningen för 2017 och kommenterade särskilt resultatoch balansräkningen.
§ 8. Revisionsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna.
§ 9. Den föredragna balans- och resultaträkningen liksom styrelsens förslag att överföra årets
resultat på -240 054 kr i ny räkning fastställdes.
§ 10. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 11. Stämman beslutade i enlighet med tidigare år att sammanlagt högst ¼ basbelopp eller
11 375 kr skall utgå i arvode till styrelse och revisor.
§ 12. Ordföranden informerade om föreningens budget för 2018 och vilka intäkter och
kostnader som föreningen räknade med.
§ 13. Med hänsyn till föreningens goda ekonomi beslutade stämman enligt styrelsens förslag
att inte ta ut någon medlemsavgift för 2018.
§ 14. Till ordförande på ett år omvaldes Jan Molinder.
§ 15. Fastställdes att styrelsen i likhet med tidigare skall bestå av sju ordinarie och två
suppleanter.
§ 16. Till ledamöter i styrelsen på två år omvaldes Lars Dahlström och Patrick Fredsvinge
samt nyvaldes Michael Hakalax. Bille Widell hade avsagt sig omval. Kvar i styrelsen till
2018 är Mats Engdahl, Thomas Nilsson och Kerstin Lindvall.
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§ 17. Till suppleanter omvaldes Per Fogelström på ett år och nyvaldes Lina Dahlström
på två år.
§ 18. Till revisor omvaldes Jerry Ahlstedt och till revisorssuppleant Bengt Hallgren.
§ 19. Till valberedning omvaldes Dan Jacobsson, Bert Nilsson och Örjan Siik.
Som sammankallande utsågs Dan Jacobsson.
§ 20. Väcktes fråga om beredskap vid strömavbrott. Telia/Skanova, som äger noden, har
backup för några timmars drift. För att skydda sig mot elavbrott i hemmet har föreningen
föreslagit att medlemmen själv får skaffa sig reservbatteri, eftersom intresset för något
gemensamt inköp varit svagt.
Bille Widell, som lämnar styrelsen, avtackades med blommor och presentkort.
§ 21. Då inga fler frågor förelåg tackade Jan Molinder för visat intresse och för förtroendet
att bli vald till föreningens ordförande för ännu ett år samt avslutade stämman.
Efter stämman avslutades kvällen med en trivsam samvaro med kaffe och hembakat bröd,
som Kerstin Lindvall förtjänstfullt ordnat.
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