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PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR HÖRSNE BARA FIBER EKONOMISK FÖRENING 

 
Plats Bara bygdegård 

Dagordning 1. Mötets öppnande. 
2. Val av ordförande samt sekreterare vid föreningsstämman 
3. Godkännande av röstlängd 
4. Val av justeringsmän 
5. Frågan om föreningsstämman utlysts i behörig ordning 
6. Fastställande av dagordning 
7. Årsredovisning och revisionsberättelse 
8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen samt disposition om årets 

vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer 
11. Medlemsavgifter och andra avgifter 
12. Val av styrelseledamöter 
13. Val av revisorer och suppleant 
14. Val av valberedning, tre personer varav en skall vara sammankallande 
15. Styrelsen får av stämman i uppdrag att upprätta budget, verksamhetsplan samt 

underhållsplan  
16. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens 

stadgar och som anmälts senast fyra veckor före föreningsstämman 
17. Mötet avslutas 

 
1. Mötets öppnande. 

1.1 Henrik Östman välkomnade alla till årsstämman i Hörsne/Bara bygdegård.  
2. Val av ordförande samt sekreterare vid föreningsstämman. 

2.1 Mats Bondesson valdes till årsmötets ordförande och till mötessekreterare Renée 
Lingström.  

3. Godkännande av röstlängd. 
3.1  Röstlängden används vid behov tillsammans med medlemsregister.  

4. Val av justeringsmän 
4.1 Henrik Östman samt Per Jordeglans väljs att justera protokollet. 

5. Frågan om föreningsstämman utlysts i behörig ordning 
5.1 Enligt stadgar ska kallelse sändas ut senast 2 veckor före stämma, och kallelse har 
skickats ut dels med mail och dels brevledes mellan 6-9 februari. 

6. Fastställande av dagordning 
6.1 Dagordningen godkänns. 

7. Årsredovisning och revisionsberättelse. 
7.1 Henrik börjar med att föredra verksamhetsberättelsen.  
7.2 Karin föredrar det ekonomiska. Berättar om råttangrepp, och att räntan är så låg, och 
meddelar att vi tittat på s.k. fasträntekonton, där vi kan låsa det till 3 eller 6 mån, med högre 
ränta. Styrelsen ges i uppdrag att jobba vidare på detta.  
7.3 Revisionsberättelsen läses upp av Roger Bendelin. Revisorerna föreslår att avgående 
styrelse ges ansvarsfrihet. 

8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen samt disposition om årets vinst eller 
förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
8.1 Stämman beslutar att föregående års resultat läggs till handlingarna.  
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9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
9.1 Stämman beslutar att styrelsen ges ansvarsfrihet. 

10. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 
10. 1Stämman beslutar om oförändrat arvode till styrelse, 20 000 kr som styrelsen själv 
fördelar mellan ledamöterna. 
10.2 Stämman beslutar att inget arvode utgår till revisorerna.  

11. Medlemsavgifter och andra avgifter 
11.1 Karin föreslår stämman att vi beslutar om medlemsavgift ska gälla även för år 2017, så 
att den kan skickas ut i januari. Stämman beslutar om oförändrad medlemsavgift för de två 
kommande åren, det vill säga 200 kr per år och medlem för år 2016 och 2017. 

12. Val av styrelseledamöter.  
12.1 Stämman besluter om omval av Renée Lingström, LinnLingvall och Göran Löfqvist som 
ordinarie ledamöter på två år.  
12.2 Omval av ordförande Henrik Östman på ett år. 

13. Val av revisorer och suppleant. 
13.1 Stämman väljer Roger Bendelin som ordinarie samt Bertil Hanell som suppleant. 

14. Val av valberedning, tre personer varav en skall vara sammankallade.   
14.1 Stämman beslutar om omval för Mats Bondesson, Gullbritt Ohlander och Martin 
Björkander.  Martin är sammankallande. 

15. Styrelsen får av stämman i uppdrag att upprätta budget, verksamhetsplan samt 
underhållsplan. 
15.1 Stämman beslutar om att godkänna denna punkt.  

16. Övriga ärenden som skall tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar 
och som anmälts senast fyra veckor före föreningsstämman. 
16.1 Frågan kommer om vad som händer vid långvarigt strömavbrott. Henrik svarar om 
redundans, osv. Telia har i dag batterikraft i vår station, som vi fått överta, men de kommer 
inte att laga detta när detta går sönder. Per J föreslår att styrelsen kollar upp vad UPS skulle 
kunna kosta till enskilda hushåll, vid olika leverantörer, och att denna information skickas 
med ut till medlemmarna i ett kommande utskick.  

17. Mötets avlutande  
17.1 Mötet avslutas och mötesordförande avtackas med en bukett tulpaner.  
 

Mötessekreterare  Mötesordförande 
   

Renée Lingström  Mats Bondesson 
 
 
 
 
Justeras  Justeras 
   

Henrik Östman  Per Jordeglans 
 


