PROTOKOLL
fört vid ordinarie föreningsstämma i Fågleboda Fiber ek (769621-9896)
torsdagen den 25 april 2019 på Brunnsängen Kyrkhult.
Närvarande: 14st medlemmar
Mötet inleddes av Marina Johansson med information om dagsläget
Ordförande Marina Johansson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§1. Val av Ordförande för stämman
Mötet beslutade utse Marianne Eriksson att leda dagens stämmoförhandlingar.
§2,Val av sekreterare för stämman.
Elna Buren valdes att föra dagens protokoll.
§3. Godkännande av röstlängd
Röstlängd godkändes
§4. Val av två justeringspersoner
Goggo Jenner-Smolka och Ulf Johansson valdes att justera protokollet.
§5. Stämmans utlysande
Kallelse till stämman har skett per mail respektive post inom tidsramen 14 dagar före
Stämman, varför stämman anses behörligen utlyst.
§6. Fastställande av dagordning.
Förelagt förslag till dagordning för dagens förhandlingar godkändes.
§7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
Styrelsens årsredovisningshandlingar för tiden 20180101-20181231 föredras.
Revisorns berättelse föredras och styrelsen föreslås ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
§8. Balans- och resultaträkning
Balans- och resultaträkningen för tiden 20180101–20181231 fastställs.
Årets resultat balanseras i ny räkning.
§9. Beslut om ansvarsfrihet
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
§10. Arvoden
Beslutas att inga arvoden utgår.
§11.Budget
Budget för 2019 redovisades och godkändes
§12. Medlemsavgift
Beslutas om oförändrad medlemsavgift 100 kr för 2019. Beslut om byanätsavgift tas om behov
uppstår.

§13. Val av ordförande för ett år
Till ordförande för verksamhetsåret väljs Marina Johansson Röshult.
§14. Val av styrelseledamöter 3st för två år.
Stämman väljer Marcus Strömberg, Marianne Eriksson och Jan-Anders Håkansson
styrelseledmöter för två år.
§15. Val av revisorer och revisorssuppleant
Till revisor väljs Mikael Björkman Kyrkhult och till revisorssuppleant väljs Jessica
Magnstedt
§16. Val av valberedning 2 personer, varav en sammankallande
Till valberedningen väljs Andreas Brovall Mörbohult sammankallande och Ingrid Brånsjö
Röshult.
§17 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden finns att behandla.
§18. Avslutning
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar föreningsstämman avslutad.
Ett tack till BK union som låter oss använda deras klubblokal till stryrelsemöte och
Föreningsstämma
Stämman avslutades med fika

Vid protokollet:

Elna Burén
Sekreterare

Goggo Jenner-Smolka
Protokolljusterare

Marina Johansson
Ordförande

Ulf Johansson
Protokolljusterare

