Protokoll ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2013
Tingstäde fiber ekonomisk förening
Gotlands försvarsmuséum den 27 april 2014 klockan 15:00
Ulf Andersson hälsar alla välkomna till årsstämman.
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
Till ordförande för årsmötet valdes Kjell Kyllenstjärna och mötessekreterare Rikard Widén.
2. Godkännande av röstlängden.
Varje närvarande medlem har en röst. Närvarande på mötet är 36 medlemmar.
3. Val av justeringsmän.
Att justera protokollet valdes Per-Ove Fohlström och Bertil Jacobsson.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
De närvarande finner att mötet utlysts i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
Den föreslagna dagordningen godkänns av de närvarande med tillägg med en motion av Siv Örnevik.
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
Ulf Andersson föredrar verksamhetsberättelsen. Den godkänns och läggs till handlingarna. Kjell
Skalberg föredarar revisionsberättelsen. Mötet godkänner den och den läggs till handlingarna.
Synpunkt framkommer att datum på den är felaktigt. Detta skall ändras.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets
vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Kjell Skalberg redovisar balansräkningen i revisorernas ställe och den godkänns av mötet.
Revisorernas titel måste framgå på originalet.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
De församlade valde att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet för året 2013.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
Kjell Skalberg redovisar den inkomna motionen att det skall utgå ett arvode till styrelseledamöterna
för 2014. Mötet finner att godkänna motionen. Styrelsen får 10 000 kronor att fritt fördela mellan
ledamöterna som arvode för 2014.
10. Budget.
Kjell Skalberg föreslår en budget för år 2014 lik den för 2013 och den godkänns av de närvarande.

11. Medlemsavgift och andra avgifter.
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften ligger oförändrad på 100 kronor per år och det godkänns av
mötet. Faktura skickas ut per mail i de fall det är möjligt.
12. Val av ordförande.
Valberedningen föreslår omval av ordförande. Till ordförande för Tingstäde Fiber Ekonomisk förening
för år 2014 på en period av ett år väljs Ulf Andersson.
13. Val av styrelseledamöter.
Till styrelseledamöter för Tingstäde fiber Ekonomisk förening för r 2014 på en period av ett år väljs:
Kjell Skalberg
Ivar Lindstedt
Steve Nilsson
Thomas Pettersson
Gunnar Hederstedt
Rikard Widén
14. Val av revisor(er) och revisorssuppleant.
Till revisor väljs Siv Örnevik och till revisorssuppleant väljs Marielle Cederblad.
15. Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.
Till valbredning för 2014 väljs Lena Östergren som sammankallande samt Kjell Kyllenstjärna och
Hans-Yngve Magnusson.
16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och
som anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet.
Inga övriga frågor tas upp.

Kjell Kyllenstjärna tackar de församlade och avslutar årsstämman.
Justeras:

Kjell Kyllenstjärna, Ordförande

Per-Ove Fohlström

Bertil Jacobsson

