
Protokoll Årsstämma 2022 MittOrust Fiberförening 

Tid och plats: Allmagsgården Torsdag den 16:e juni  klockan 19.00. 

1. Mötets öppnande. 

Thomas Ivarsson öppnade mötet. 

 

2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 

Thomas Ivarsson valdes till mötesordförande, Claes Bengtström till 

sekreterare. 

 

3. Godkännande av röstlängden. 

Röstlängden godkändes. 

 

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 

Marie Hansson och Peter Bolin valdes till justeringspersoner. 

 

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 

Stämman befanns behörigen utlyst. 

 

6. Fastställande av dagordningen. 

Dagordningen fastställdes i föreliggande skick. 

 

7. Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse. 

Verksamhetsberättelsen drogs av Thomas Ivarsson och befanns tillfyllest. 

Årsredovisningen godkändes av stämman. Redovisningen finns bilagd. 

 

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om 

disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

Balansräkning och resultaträkning godkändes av stämman utan anmärkning. 

Resultatet överföres i ny räkning enligt styrelsens förslag. 

 

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

 

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 

Stämman godkände styrelsen förslag på 48 300 kronor per år att fördelas 

inom styrelsen och revisorer. 

 

11. Inkomna propositioner. 

Inga propositioner föreligger. 

 

12. Inkomna motioner.  

Inga motioner inkomna. 

 

13. Verksamhetsplan. 

Enligt Thomas redovisning (bilagd). Mötet fann redovisningen tillfyllest. 

 

14. Årsavgifter och andra avgifter. 

Medlemsavgiften 100 kronor per år enligt styrelsens förslag. 

Nätavgift 100 kronor ink moms per månad per aktiv anslutning. 

Passiv anslutning 120 kronor ink moms per år och en faktura per år. 



 

 

15. Val av ordförande. 

Till föreningens ordförande valdes Thomas Ivarsson. 

 

16. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 

 

Styrelsens  sammansättning enligt valberedningens förslag 

Ordförande  

Thomas Ivarsson  omval 1 år 

Ledamöter 

Claes Bengtström  1 år kvar 

Örjan Carlsson   1 år kvar 

Karl-Erik Hansson  omval 2 år 

Anna Fransson Bäckman nyval 2 år 

Suppleanter  

Niclas Johansson  1 år kvar 

 

Stämman valde styrelse enligt valberedningens förslag. 

  

17. Val av revisorer. 

Siv Pettersson   omval 1 år 

Nancy Olsson  omval 1 år 

Revisorssuppleant Lars Olsson  omval 1år 

 

Stämman godkände valberedningens förslag till revisorer. 

 

18. Val av valberedning. 

Gunnar Harrysson, sammankallande    omval 1år       

Håkan Olsson       omval  1år 

Mats Nilsson       omval 1 år 

 

Stämman godkände den nya valberedningen. 

 

19. Övriga ärenden. 

Inga övriga frågor. 

 

20. Mötets avslutande. 

Thomas avslutade mötet 

 

…………………………………………………………………………. …………………………………………………………………. 

Thomas Ivarsson, ordförande    Claes Bengtström, sekreterare 

Justeras 

 

…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 

Marie Hansson      Peter Bolin 


