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Protokoll fört vid Föreningsstämma för  

Svältorna Fiber Ek. för. (Org.nr 769628-7742) 

  
Datum: 2016-11-23, kl 19.00 
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1. Mötets öppnande 

Stefan Svensson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandes val av protokollsförare 

Till ordförande vid stämman valdes Stefan Svensson och som stämmoordförandes val av 

protokollförare anmäldes Anders Fritzon. Till vice ordförande vid stämman valdes Stefan 

Samuelsson. 

3. Godkännande av röstlängd 

Röstlängden godkändes och biläggs protokollet. 

4. Val av två justeringsmän 

Till justeringsmän valdes Runa Eriksson och Mats Gunnarsson. 

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 

Stämman ansåg att årsmötet har blivit utlyst i behörig ordning. 

6. Fastställande av dagordning 

Stämman fastställde dagordningen. 

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen 

Årsredovisning och revisionsberättelsen presenterades. 

8. Beslut om att fastställa resultaträkning och balansräkning samt beslut om hur vinsten eller 

förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras 

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt beslutade att 

förlusten skall disponeras enigt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 

Stämman beviljade styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

10. Frågan om arvode till styrelseledamöter och revisorer 

Stämman beslutade att fastställa arvodet för styrelseledamöter, suppleanter och 

adjunkterade till 5.000 kr/person, för revisorer till 2.000 kr tillsammans samt  

valberedning till 1.000kr tillsammans.  

Stämman beslutade att arvodet betalas ut per verksamhetsår och att arvodet även skall 

betalas ut retroaktivt för verksamhetsåret som har varit. 
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11. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår 

Stämman fastställde medlemsavgiften för kommande verksamhetsår till 250 kr. 

Då medlemsavgift för 2017 redan fakturerats som 100 kr, beslutade stämman att vid nästa 

faktura avseende medlemsinsats faktureras kvarstående 150 kr. 

12. Val av föreningsordförande t o m nästa ordinarie stämma 

Till föreningsordförande till nästa ordinarie stämma valdes Stefan Svensson. 

13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella ersättare 

Avgående styrelseledamot: Annelie Svensson. 

Stämman beslutade att som fyllnadsval på 1 år välja Peter Aronsson som ordinarie ledamot. 

Stämman beslutade även att på två år välja Christer Björnsson, Sven-Eric Karlsson,  

Roland Börgesson som ordinarie ledamöter. 

Information: Anders Fritzon och Gustav Arvidsson är valda som ordinarie ledamöter på 2 år vid 

föreningsstämman 2015. 

14. Val av revisorer och eventuella ersättare 

Till revisorer valdes Sture Andersson och Karl-Erik Rydler. Ingen ersättare valdes. 

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

Till valberedning valdes Håkan Claesson (sammankallande) och Jörgen Lindgren. 

16. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enl. lag eller stadgarna 

Inga övriga ärenden togs upp. 

17. Mötets avslutande 

Föreningsstämman avslutades med kaffe och bulle. 

Efter kaffepausen informerade Stefan Svensson och Anders Fritzon om projektets status. 

Presentationen kommer att finnas tillgänglig på http://www.sfiber.se. 

 

 

    

Anders Fritzon, sekreterare  Stefan Svensson, ordförande 

 

    

Runa Eriksson, justerare  Mats Gunnarsson, justerare 
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