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 Protokoll ordinarie föreningsstämma – Skålleruds fiber 

27/9 2020 

Närvarande: Se signaturer på röstlängd- bilaga 1. 

§1.  Val av ordförande vid föreningsstämman och val av sekreterare. 
Roland Björndahl väljs till ordförande för mötet. 

Christer Johansson väljs till sekreterare för mötet. 

§ 2. Godkännande av röstlängden 
Röstlängden godkänns. 

§3.  Val av två justeringsmän 
Stämman väljer Johnny Persson och Leif Carlsson som justeringsmän. 

§4.  Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning 
Stämman beslutar att föreningsstämman är utlyst i lagaordning 

§5.  Fastställande av dagordningen 
Förslagen dagordning fastställs av stämman. 

§6.   Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen 
Föreningens ordförande går igenom förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen. 

Stämman godkänner förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen  

§7.   Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten           
eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras. 

Föreningens ordförande går igenom balansräkning. 

Stämman godkänner resultaträkningen och balansräkningen. Föreningens samlade förlust   

för räkenskapsåret på 589 435 kr balanseras i ny räkning. 

§8.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen. 

§9.  Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna 
Övergripande: Inga fasta arvoden - Inget fast arvode för styrelsemöte. 
 Styrelsen föreslår att Ersättning för förlorad arbetsförtjänst ersätts enligt följande: 
Löntagare  a). Styrkt faktiskt löneavdrag.     
  b). Schablonbelopp, 167:50 / påbörjad timma.  
Företagare / F-skatt a.) Lön enligt schablonbelopp ovan.  
  b.) Fakturerat timarvode 225 kr/tim. + moms. 
 Pensionär  Schablonbelopp för löntagare. 
Kostnadsersättningar Resor med egen bil, 18:50 / körd mil. 

   Även resor till och från styrelsemöten ersätts. 

 Utlägg  Ersättning mot uppvisande av kvitto. 

 Samtliga ersättningar anses innefatta pensions – och semesterförmån. 

 Revisor 

Auktoriserad / godkänd Enligt gängse timtaxa. 

Förtroendevald                         Enligt ersättning förstyrelsen ovan. 

Arbetsgivaravgift tillkommer för de som inte har F-skatt.  

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. 
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§10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår 
Styrelsens förslag för medlemsavgiften för 2020 är: 

a) 400 kr för nya medlemmar 2020 

b) 200 kr för de som varit medlemmar under 2020 

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag. 

§11. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas 
Stämman beslutar att tillsätta sex ledamöter. Styrelsen konstituerar sig själv. 

 

§12. Val av styrelseledamöte 
Valberedningen förslår omval av: 

Bo Thorsenius, Thomas Johansson, Annika Karlsson  

Stig-Åke Almqvist, Christer Johansson och Anders Dalbert 

Nyval inget förslag 

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. 

§13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 
Valberedningen föreslår av revisor att styrelsen får i uppdrag att upphandla tjänsten som revisor och 

revisorssuppleant- 

WeAuidt revisionsföretag ansvarar för revision av Skålleruds Fiber 

Magnus Kjörling revisorssuppleant 

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag. 

§14. Val av valberedning 
Stämman beslutar om omval av: 

Morgan Andersson - sammankallande, Stig Larsson och Kerstin Söderlund 

 

§ 15 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden eller frågor togs upp på stämman 

 

Mellerud 20-09-27     

 

Roland Björndahl – mötesordförande.  Christer Johansson – sekreterare 

Justeras 

 

Johnny Persson    Leif Carlsson 

 

  


