
Protokoll
fört vid

Arsstämma med Långelanda Fiber Ekonomisk förening

hållet iAulan Angås skola, Svanesund

måndasen den 24 juni 2019

ca 60 st föreningsmedlemmar deltog i mötet.

Protokollet:

7. Frank Fredriksson (föreningsordförande) förklarade mötet öppnat.

2. Till ordförande för mötet valdes Bengt Johansson Mölneby och till mötessekreterare
valdes Torsten Sahlgren Burås.

3. Beslöts att röstlängd och medlemsnärvaro skulle avstämmas om behov uppkom.

4. Till rösträknare och till att justera dagens mötesprotokollet valdes Torsten Olegård
Kollungeröd och Kerstin Ottsjö Näs.

5. Frank Fredriksson informerade mötet om hur kallelsen hade sänts ut, via e-mail till
alla som lämnat e-mailadress och i brev till övriga.
Mötet ansåg att stämman var behörigen utlyst.

6. Förelagd dagordningfastställdes.

7. Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse föredrogs i korthet av Frank
Fredriksson, liksom revisionsberättelsen.
Arsredovisningen, verksamhetsberättelsen och revrsionsberättelsen fanns utlagd i

möteslokalen.
Redovisningen godkändes och lades till handlingarna.

8. Arets batans- och resultaträkning fastställdes så som den föredrogs under pkt 7 och
som det framgick av handlingar utlagda i lokalen.
Arets vinst förs vidare i löpande räkning.

9. Styrelsen beviljades av mötet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

10.Frägan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
Mötet beslutade att samma ersättning skall utgå som föregående år (5000:- kr), att
disponeras enligt styrelsens beslut.

,r. Mötet beslöt, på förslag från styrelsen, att medlemsavgiften för är 2020 skall vara
oförändrad, 200:- kr.
lnga andra avgifter fanns att ta ställning till.

72. Till föreningsordförande valdes:
Frank Fredriksson, Toggestala på 1 år (omval)
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73. Till ordinarie styrelseledamot valctes:
Oystein Andersen, Friborg pä 2 är (omval)
Henrik Glans, Hjälperöd pä 2 år (omvat)
Joakim Swedberg, Kollungeröd på 2 år (omval)
Annika Hansson, Vallen på 1 år (nyval) fyllnadsval

Till suppleant i styrelsen valdes:
Ylva Anding, Hjälperöd pä 2 är (nyval)

Sammanfattning Pkt 12 - 1 4
Efter gjorda vitl enl. ovan be Arden nya styrelsen av

Mandattid int,aitl
Ordinarie ledamöter
F.ra n k F red iksson, Tog gesta I a
Oystein Ande rcen, F riborg
J oakim Swedberg, Kollunge röd
Henik Glans, Hjälperöd
Kistoffer Nyren, Burås
Anders N/sson, Tollungeröd
Annika Hansson, Vallen

Suppleanter
Aslak Jensen, Asen
Ylva Anding, tljälperöd

och

ersättare

1 år 2019 ordförande
2 år 2019
2 år 2A19
2 år 2019
2 år 2A18 1 år kvar
2 år 2018 1 år kvar
1 år 2019 1 år kvar

2 år 2018
2 år 2019

1 år kvar

74.llll revisorer och ersättare för dessa fram till och med nästkommande årsstämma
valdes på ett ('l) år:
lnga-Lill Josefsson, lvlulltorp
Monika Andersson, Västra Bö

Bror Larsson, Västra Bö

75.Till att utgöra valberedning fram till och med nästkommande årsståmma valdes:
Mikael Mårtensson, Västra Bö samman kailancle
Nils Pettersson, Västra Bö och
Torsten Sahlgren, Burås

16.lnga övriga ärenden att ta upp på föreningsstämman hade inkommit till styrelsen.

7 7. Mötesordföranden tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Mötesordförande
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