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Protokoll fört vid Årsmöte med Bärfendal Fiber Ekonomisk Förening i
Bärfendals hembygdsgård 2017-04-29.

§ 1. Mötets öppnande.
Nils Engström hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Lars-Göran Sunesson föredrog valberedningens förslag. Årsmötet beslutade enligt
valberedningens förslag.
Till ordförande för mötet valdes Christer Börjesson och till sekreterare valdes Mona Nilsson.
§ 3. Val av två justeringspersoner.
Till att justera dagens protokoll valdes Kjell Classon och Anders Persson.
§ 4. Godkännande av kallelse.
Kallelse till årsmötet har gått ut till medlemmarna via mejl och brev. Mötet beslutade
godkänna kallelsen.
§ 5. Fastställande av röstlängd.
Närvarande har prickats av gentemot medlemslistan för att ligga till grund för fastställande av
röstlängd vid eventuell votering. Bilaga 1.
§ 6. Fastställande av föredragningslista.
Den föreslagna föredragningslistan godkändes.
§ 7. Styrelsens årsredovisning.
Thorbjörn Pettersson föredrog Årsredovisningen. Bilaga 2.
Årsmötet beslutade att med godkännande lägga styrelsens årsredovisning till handlingarna.
§ 8. Revisorernas berättelse.
Revisorernas berättelse för räkenskapsåret lästes upp. Bilaga 3.
Årsmötet beslutade lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
§ 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om
dispositionen av årets resultat.
Thorbjörn Pettersson föredrog resultat- och balansräkningen.
Årsmötet beslutade enlig det redovisade förslaget att fastställa resultat och balansräkning samt
dispositionen av resultatet.
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§ 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade enligt revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som
revisionen omfattar.
§ 11. Beslut om arvoden.
Valberedningen föreslår att inga arvoden ska utgå. Däremot reseersättning på 18,50 kr/mil vid
uppdrag för fiberföreningen. Därutöver föreslås att styrelsen själv kan ta beslut om köp av
tjänst eller arvodering för redovisningstjänster, utsättning m.m.
Årsmötet beslutade följa valberedningens förslag.
Vid mötet framkom flera synpunkter och förslag om att ersättning borde utgå till
styrelseledamöter som utför olika arbete. I synnerhet det arbete som Ulf Nilsson utför i
samband med utsättning.
§ 12. Budget för verksamhetsår 2017.
Torbjörn Pettersson föredrog styrelsens budgetförslag för år 2017. Bilaga 4.
Årsmötet beslutade fastställa styrelens förslag till budget för år 2017.
§ 13. Medlemsavgift och andra avgifter för år 2017.
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften ska vara oförändrad 100 kr.
Årsmötet beslutade följa styrelsens förslag och fastställde medlemsavgiften till 100 kr för år
2017.
§ 14. Val av styrelseledamöter på två år.
Årsmötet beslutade att enligt valberedningens förslag att på två år välja:
Thorbjörn Pettersson, Stora Hedum 23, omval.
Annika Olofsson, Bergskär 13, omval.
Willy Wilhelmsson, Staxäng 20, omval.
Nils Engström, Mona Nilsson, Stig Johansson och Oskar Johansson har ett år kvar på
mandattiden.
§ 15. Val av ordförande.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag, att som ordförande för ett år välja
Nils Engström.
§ 16. Val av revisorer och ersättare.
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag, att som ordinarie revisorer välja:
Jane Cooper Magnusson, Råröd 12, omval
Anna Höglind, Rom 38, nyval, tidigare ersättare
samt som ersättare välja Jan-Erik Larsson, Svarteborgs Heden 10, nyval.
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§ 17. Val av valberedning.
Årsmötet beslutade att till valberedning välja Lars-Göran Sunesson, omval och
Dan-Olof Nilsson, omval.
§ 18 Övriga ärenden.
Inga ärenden hade inkommit till styrelsen innan årsmötet.
§ 19 Mötets avslutande.
Ordföranden Christer Börjesson tackade för visat intresse och stort engagemang och avslutade
mötet.

Bärfendal 2017-04-29.
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