Årsmöte Kättilsmåla Fiberförening
Mötesprotokoll 2015-04-19
Plats: Kättilsmålaskolans gymnastiksal
Mötets öppnande
Anders Blomkvist öppnar mötet
1

Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Evert Sivertsson valdes till stämmoordförande och Daniel Petersson till protokollförare

2

Godkännande av röstlängden
Röstlängdsammanräkning görs om det finns behov senare under mötet

3

Val av två justeringsmän
Jimmy Karlsson och Berry Persson

4

Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Godkändes

5

Fastställande av dagordningen
Godkändes

6

Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
Ordförande läste upp revisionsberättelsen

7

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller
förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
Tommy Paulsen redovisade föreningens ekonomi. Föreningens resultaträkningen och
balansräkningen fastställdes.

8

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
Ansvarsfrihets gavs åt styrelsen

9

Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
Inget arvode utgår till stytrelsen och revisorer

10

Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Oförändrad 200 kronor för år 2015

11

Val av styrelseordförande
Anders Blomkvist vald till styrelseordförande för år 2015

12

Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
Inga förändringar jmf med tidigare styrelse

13

Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
Martin Olsson och Anders Carlsson

14

Val av valberedning
Martin Olsson kvar i valberedning och sammankallande. Nya i valberedningen är Thomas
Kjellsson och Jimmy Karlsson

15

Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

a. Beslut om samförläggning.
Anders Blomkvist presenterade förslag på samförläggning med EON.
Stämman beslutade att gå vidare med samförläggning och EJ vänta på klarläggande
när det gäller vilka regler/förutsättningar som gäller för bidrag.
b. Fråga från medlem: Finns projektplan samt är projektrevision planerad?
Projektplan finns men inte på en detaljerad nivå utan den kommer att tas fram
tillsammans med entreprenörerna. En ev. revision kommer i så fall att göras
tillsammans med entreprenörerna.

16

Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet

______________________________
Protokollförare
Daniel Petersson

______________________________
Justeras
Jimmy Karlsson

______________________________
Justeras
Berry Persson

