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Arsstämma I Niishulta Fiber ekonomiska forening.
Datum: 2017-04-18
Plats: Näshulta garden
§1

Val av mötesordforande samt motessekreterare
Till motesordforande valdes Tommy Kvarsell.
Till motessekreterare valdes Michael Carlén.

§2

Godkännande av röstlängden
Röstlängden godkändes.

§3

Val av tvà justeringsmän, tillika rösträknare
Till justerare valdes Stefan Szakal och Michael Andersson.

§4

Stàmmans behöriga utlysande
Kallelse utsandes via epost alternativt per post den 19 mars.
Utlysandet godkandes.

§5

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkUndes som finns i stadgarna.

§6

Styrelsens ársredovisningshandlingar och revisionsberättelse
Arsredovisningshandlingarna och revisionsberattelsen godkandes.

§7

Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om
disposition av àrets vinst eller forlust enligt den fastställda balansräkningen
Balans- och resultatrakningen godkllndes och resultatet fordes over till foljande
ârs bokforing

§8

Beslut om ansvarsfrihet at styrelseledamöterna
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§9

Frága om arvode till styrelseledamoterna och revisorerna.
Styrelsen kommer inte att ta ut nâgot arvode under denna period. Dock beslot
stämman att styrelsen, revisorerna och arbetsgruppen ska fá gâ ut pA en finare
middag. Stamman beslutade att varje kuvert fAr kosta 130051Cr eller den hogsta
gräns som lagen samtycker.
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§10

Budget
Budgeten godkllndes med undantaget att Aterbetalningen av insatserna endast är
ett forslag.

§11

Medlemsavgifter
Beslutades att inte taut flAgon medlemsavgift

for innevarande Ar.

§12

Beslut om antalet styrelseledamöter oth suppleanter
Stämman beslutade att styrelsen ska bestA av 6 ordinarie ledamOter samt 2
suppleanter.

§13

Val av styrelseledamöter och suppleanter
Till ordinarie styrelseledamOter valdes:
HAkan Norling 1 Ar
Michael Bergman 2Ar
Hans Eriksson 2 Ar
Till styrelsesuppleanter pA 1 Ar valdes:
HAkan FursjO lAr
Ander Lundkvist I Ar

§14

Vat av foreningens och styrelsens ordförande
Till ordforande pA 1 Ar valdes Michael Carlén.

§15

Vat av revisorer och revisorssuppleanter
Till revisorer pA 1 Ar valdes Uffe Merell samt ICcki Thornér.
Till revisor suppleant pA 1 Ar valdes Bo S. Carlén samt Anders Kruhsberg.

§16

Val av valberedare, tre personer varav en skall vara sammankallande
Till valberedare pA 1 Ar vaides Christer liar (sammankallande), Annette
Pettersson-Selander samt Fredrik Karlsson.

§17

Ovrigafrágor
Ovrig info
Stamman onskar att styrelsen fortydligar det som tidigare aviserats under
punkten 10 pA mOtet att Aterbetala 2000 kr till medlemmarna av insatsen.
Stämman onskade Liven information om hur styrelsen ser pA foreningen
ombildning av fOreningen till vanlig ferening och inte ekonomisk fbrening som
det är nu.
Styreisen avser Aterkomma till medlemmarna omen ombildning av fOreningen
till en “vanlig” forening dA fOreningen inte kommer hantera nAgot kapital i
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framtiden. For aft fà till delta kommer styrelsen under den närrnaste tiden alt
âterkomma med fbrslag om hur detta kan utforas.
1. Ombildning av fOreningen krllver tvA pa varandra foljande stämmor dUr
beslut tas om denna ombildning. Styrelsen âterkommer om nllr och hur
detta ska gã till. Forslag ska skickas till medlemmarnas mailadresser
enligt stadgarna.
2. Aterbetalning av insatser utreds och styrelsen âterkommer med forslag
till hur delta kan ga till snarast.

§ 18

Information
Styrelsen informerade om alt de avser aft ombilda foreningen till en ideell
forening samt informerade om vad som kommer krävas.

§ 19

Motets avslutande
Motet avslutades av ordfOrande.
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