Stenkumla Fiber Ekonomisk förening
Protokoll vid årsstämma den 26 april 2022
Stenkumla bygdegård
Närvarande: 14 personer.
$ 1. Årsstämmans öppnande
Föreningens ordförande Jan Molinder hälsade samtliga närvarande
välkomna och inledde med en kort sammanfattning av det gånga året och
nuläget samt öppnade mötet.

$ 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
Till ordförande för årsstämman valdes Jan Molinder.
Till sekreterare för årsstämman valdes Per Fogelström.
$ 3. Godkännande av röstlängden
Närvarolistan godkändes som röstlängd (14 st närvarande).
§ 4. Val av två justerare
Till justerare för årsstämman valdes: Birgitta Östergren och Allan Martis.
$ 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
Informationsbrev och epostmeddelande skickades ut till medlemmarna den 11
april via epost. På hemsidan finns kallelse till stämman. Mötesdeltagana
ansåg att stämman blivit utlyst i behörig ordning.
$6. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes.

§ 7. Styrelsens årsredovisningshandlingar för 2021
Jan Molinder redovisade årsredovisningshandlingama som därefter lades till
handlingarna.

$ 8. Revisorns berättelse för 2021
Revisionsberättelsen lästes upp av ordförande och lades till handlingarna.
$ 9. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen
samt om disposition av årets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
Den föredragna balans- och resultaträkningen liksom styrelsens förslag att
överföra årets resultat på 488 107 kr i ny räkning.
§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Styrelsen gavs ansvarsfrihet för det gågna verksamhetsåret.
§ 11. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisor
Stämman beslutade i enlighet med tidigare år att sammanlagt högst 1/4
prisbasbelopp eller 11 900 kr skall utgå i arvode till styrelse och revisor.
$ 12. Information om föreningens budget för 2022
Ordförande informerade om föreningens budget för 2022 och vilka intäkter och
utgifter som föreningen räknar med. Beräknat resultat 17 900 kr.
$ 13. Årsavgift för 2021
Med hänsyn till föreningens goda ekonomi beslutade stämman enligt
styrelsens förslag att inte ta ut någon årsavgift för 2022.
§ 14. Val av ordförande på ett år
Till ordförande på ett år omvaldes Jan Molinder.

§ 15. Fastställande av antal styrelseledamöter och antal suppleanter
Fastställdes att styrelsen i likhet med tidigare år skall bestå av 6 ordinarie
styrelseledamöter, ordförande och 2 suppleanter.

$ 16. Val av styrelseledamöter på två år.
Omval:

Patrik Fredsvinge, Lars Dahlström, Mikael Hakalax

$ 17. Val av suppleanter på ett år.
Avgår:
Lina Dahlström
Omval 1 år: Klara Polari.
Nyval 1 år: Tobias Nellvik

$ 18. Val av revisor och revisorssuppleant
Omval på Jerry Ahlstedt som revisor och Bengt Hallgren som
revisorssuppleant.

§ 19. Val av valberedning samt sammankallande
Till valberedning omvaldes på 1 år Dan Jacobsson och Örjan
Siik.
§ 20. Telia Fiberavtal
Jan presenterade ett förslag till nytt fiberavtal med Telia och styrelsen fick
mandat att förhandla med Telia om ett nytt avtal med detta förslag som
grund.

§ 21. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.

§ 22. Mötets avslutning
Ordförande avslutade stämman och tackade för visat intresse.
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