
Protokoll fört vid årsstämma med 
Häggådalens Fiberförening

(org.nr: 769626-4147)
Tid: Måndag 14 maj 2018 kl. 18.30
Plats: Folkets Hus i Fritsla
Närvarande: 22 röstberättigade

1. Mötets öppnande
Susanne Nystedt öppnar mötet.
2. Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av
stämmoordförandens val av protokollförare
Thomas Danielsson valdes till ordförande 
Susanne Nystedt valdes till protokollförare
3. Godkännande av röstlängden.
Röstlängden godkänns.
4. Val av en eller två justeringsmän.
Peter Nyman valdes till justerare.
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
Föreningsstämman beslutar att stämman är behörigt utlyst.
6. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen godkänns.
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
Årsredovisningen läses upp. Den har även skickats ut och
publicerats på hemsidan. Årsredovisningen och revisionsberättelsen godkänns 
och läggs till handlingarna.
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen
samt hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen
skall disponeras.
Föreningsstämman beslutar att fastställa balans- och resultaträkningarna. 
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
Stämman beslutar att ge full ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
Oförändrade arvoden. 
11. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Stämman beslutar att behålla medlemsavgiften oförändrad på 200 kr/år.
12. Val av ordförande.
Susanne Nystedt valdes till ordförande 1 år till.
13. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som
skall väljas.
Stämman beslutar att 6-8 ledamöter ska väljas.
14. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
Valberedningens förslag:
Susanne Nystedt, Omval Ordförande 1 år
Mats Uhlen, Sittande Ledamot 1 år
Tony Nilsson, Sittande Ledamot 1 år
Krister Andersson, Sittande Ledamot 1 år
Örjan Johansson, Sittande Ledamot 1 år
Andreas Göransson, Nyval Ledamot 2 år
Stämman beslutar enligt valberedningens förslag till ny styrelse.



15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
Valberedningen föreslår Per Gustafsson till revisor. Inga revisorssuppleanter
föreslås. Stämman beslutar att välja Per Gustafsson till revisor.
16. Val av valberedning.
Stämman beslutar att välja Jonas Axelsson och Thomas Danielsson till
valberedning.
17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag
eller föreningens stadgar.
Ändring av stadgar angående kallelse till årsstämma.
Styrelsen föreslår ändring i stadgarna gällande kallelse till årsstämma. Kallelse 
sker på hemsidan och i lokalpress. Stämman beslutar att ändra i stadgarna enligt
styrelsens förslag.
18. Mötets avslutande
Stämmans ordförande Thomas Danielsson tackade för sig och lämnade över till
Susanne Nystedt som avslutade mötet.
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