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Protokoll 

Stämma Seglora Fiber ekonomisk förening, 27 april 2014 

 

§1   Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 

Till ordförande för stämman väljs Kerstin Hermansson och som sekreterare väljs 

Eva Kindvall Vinkvist. 

§2    Godkännande av röstlängden. 

Stämman beslutar godkänna den registrerade listan vid entrén som röstlängd 

vid stämman. 95 personer är registrerade som röstberättigade. 

§3   Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 

Stämman väljer Gert Carlsson och Inigo Diez Gracia som justeringsmän samt 

rösträknare. 

§4   Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 

  Stämman beslutar att kallelse skett i behörig ordning. 

§5    Fastställande av dagordningen. 

  Stämman beslutar att godkänna dagordningen. 

§6   Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen. 

Jan Vinkvist och Bertil Carlsson föredrar stämmohandlingar. 

Revisionsberättelsen föredras av Jan Vinkvist. Stämman godkänner 

årsredovisningen och den ekonomiska berättelsen. 

 
 §7  Beslut om fastställande av balansräkningen och  

resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen. 

 
  Stämman beslutar fastställa balans- och resultaträkningen. 
  Årets resultat beslutas överföras i ny räkning. 
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§8    Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

  Stämman beslutar ge ansvarsfrihet åt styrelsen för det gångna 

 verksamhetsåret. 

§9   Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 

Stämman beslutar att inga arvoden skall utgå till styrelsen eller revisorer under 

2014. 

§10 Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen. 

  Stämman beslutar att årsavgift ej skall utgå för 2014. 

§11  Medlemsavgift och andra avgifter. 

  Stämman beslutar att nya medlemmar skall betala 100:- i 

 engångsavgift för medlemskap i föreningen. 

§12 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 

Ingvar Zachrisson, Donald Gunnarsson och Monica Jogeland är redan 

 valda för 2014. 

Följande personer väljs att ingå i styrelsen för 2014-2015. 

Omval Jan Vinkvist  2 år                                                     

Omval Bertil Carlsson 2 år                                                       

Nyval Ulf Jörnäs  2 år     

  Följande personer väljs som styrelsesuppleant: 

  Nyval Richard Blad  1 år 

 Nyval Johan Rosén  2 år 

§13 Val av ordförande. 

  Till styrelsens ordförande väljs Ingvar Zackrisson för ett år. 

§14  Val av revisorer och revisorssuppleant. 

Till ordinarie revisor omväljs Leif Folkesson för ett år.                                                                  

Till revisorssuppleant omväljs Elisabeth Deuschl för ett år. 

 

§15 Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande. 

Till valberedning för ett år väljs Urban Westerlund och Monica Magnusson, 

med Urban Westerlund som sammankallande. 
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§16 Beslut om insatsbelopp efter förslag från styrelsen. 

Stämman beslutar att medlem skall betala 11 000:- vid tecknandet av 

anslutningsavtal. Resterande belopp betalas enligt beslut av styrelsen. 

§17  Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller 

föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före 

stämman. 

Styrelsen har lagt ett förslag på hur dagsverken skall hanteras. Förslaget 

innehåller även ersättning och möjlighet till att friköpa sig. Förslaget bilägges 

stömmoprotokollet. 

Stämman beslutar att anta styrelsens förslag. 

§18 Avslutning 

  Vice ordföranden Donald Gunnarsson avslutade stämman.  

 

Vid protokollet: 

 

________________________________                    _________________________________ 

Eva Kindvall Vinkvist                                         Kerstin Hermansson 

sekreterare                   mötesordförande 

 

 

Justeras: 

 

________________________________  ________________________________ 

Gert Carlsson   Inigo Diez Gracia 


