
 
Protokoll 

SPÖLAND - VÄNNFORS BYANÄT EKONOMISK FÖRENING
  

Torbjörn Norberg hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

§ 1 Val av stämmoordförande.  
 Roland Sjöström valdes till ordförande för mötet.  

§ 2 Val av protokollförare. 
Kenneth Williamsson valdes till protokollförare.  

§ 3 Godkännande av röstlängd. 
Frågan bordlades för att tas upp igen om behov skulle uppstå. 

§ 4 Val av justerare, tillika rösträknare. 
 Bo Nilsson jämte ordföranden valdes att justera protokollet.  

§ 5 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning. 
 Stämman ansåg mötet vara behörigt utlyst. 

§ 6 Fastställande av dagordning. 
 Dagordningen godkändes. 

§ 7 Styrelsens årsredovisningshandlingar. 
 Torbjörn Norberg föredrog styrelsens förvaltningsberättelse. 

§ 8 Revisorernas berättelse. 
Christer Andersson läste upp revisionsberättelse från revisor Lars Valfridsson. Revisorn 
föreslog att resultaträkning och balansräkning fastställs och att styrelsen skulle beviljas 
ansvarsfrihet. 

§ 9 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning. 
 Christer Andersson föredrog räkenskapsredovisningen och svarade på frågor. 

Resultaträkning och balansräkning fastställdes. 

§ 10 Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt senast fastställda 
balansräkning. 

 Stämman beslutade att vinst/förlust går in i nästa års budget. 

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

§ 12 Motioner. 
 Inga motioner hade inkommit 

§ 13 Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter och suppleanter. 
 Torbjörn Norberg föredrog styrelsens förslag: 

Ordförande, kassör, sekreterare: Ersättning motsvarande månadsavgiften för 
internetaccess (fn.150 kr/månad). Övriga styrelseledamöter inkl. suppleanter och 
webansvarig: Ersättning motsvarande halva månadsavgiften för internetaccess (fn. 75 
kr/månad).  

 Beslutades enligt förslaget. 
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§ 14 Budget. 

Christer Andersson redovisade förslag på budget för 2017: 
Budgeten godkändes och fastlades. 

§ 15 Medlemsavgift. 
Medlemsavgiften beslutades vara 200 kronor (oförändrad)  

§ 16 Övriga avgifter. 
 Inga övriga avgifter. 

§ 17 Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter. 
 Valberedningens förslag enligt nedan godkändes och fastställdes. 
 Ordförande i 1 år: Jonas Frej 

Styrelseledamöter i 2 år: Omval av Kurt Granqvist, Krister Karlsson och Kenneth 
Williamsson 
Suppleanter i 1 år: Omval av Birgitta Sjöström och Eric Sandström 
(Styrelseledamöterna Elis Lundström, Martin Mach och Christer Andersson är valda  
t o m årsmötet 2018) 

§ 18 Val av revisor. 
 Valberedningens förslag godkändes och fastställdes. 
 Revisor: Lars Valfridsson 
  

§ 19 Val av valberedning. 
Omval av Per Lindgren och Leif Lindgren (sammankallande) samt nyval av Bo Nilsson 

§ 20 Övriga ärenden 
 Inga övriga ärenden 

§ 21 Avslutning. 
 Torbjörn Norberg avtackades med en gåva efter många år som föreningens ordförande  
  
 Ordföranden avslutade mötet. 

Protokollförare    Ordförande 

……………………..   ………………………… 
Kenneth Williamsson   Roland Sjöström 

Justeringsman     

…………………….. 
Bo Nilsson    
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