Ordinarie irsstiimma - protokoll
Forshdllabygden Fiber ekonomisk fdrening

2O2O-07-t7 Forshiilla Bygdegdrd, Uddevalla
Kallade dr foreningens medlemmar, eller ombud for dessa.

1.

Mdtets 6ppnande

2.

Foreningsordforande Jens Borgland hdlsade alla vdlkomna och fdrklarade mdtet oppnat.
Val av ordftirande samt sekreterare vid stdmman.
Jens Borgland valdes

3.

till ordforande och Anders Wassblad till sekreterare vid stdmman.

Godkdnnande av riistldngden.
Ndrvarolistan (ddr alla medlemmar prickats av vid ankomst) faststiilldes som rostldngd.
Med anledning av COVID-19 har styrelsen, i enlighet med 54 Lag (2020:L98) om tiilftilliga
undantag fdr ott underltitto genomft)randet ov bologs- och foreningsstdmmor, beslutat
medge att dven andra iin medlemmar och de

till medlemmar ndrstdende som niimns

i

stadgarna kan agera ombud vid 6rets stdmma, samt att varje ombud kan vara ombud for ett

4.

obegrdnsat antal medlemmar.
tvi justeringspersoner tillika r6streknare.

Val av

Kjell Eliasson och Patrik Magnusson valdes tilljusteringspersonertillika r6strdknare.

5.

Friga om stdmman blivit utlyst i behtirig ordning.
Stdmman utlystes per e-post och Facebook den 3 juli2020, vilket alltsd faller inom de i
stadgarna stipulerade grdnserna. Med bakgrund av smittldget i samhdllet var styrelsen

tvungen att forldgga stdmman nigot senare tin vad som stipuleras i stadga,rna (fore juni
mBnads utgdng).
Stdmman fanns utlyst i behorig ordning.

5.

Faststdllande av dagordningen.
Forslaget

7.

till dagordning faststdlldes.

Styrelsens 6rsredovisning och revisionsberdttelsen.
Styrelsen presenterade 6rsredovisningen och revisorerna revisionsberdttelsen. Dessa lades
till handlingarna.

8.

Beslut om faststtillande av balansrdkningen och resultatrdkningen samt om disposition av
6rets vinst eller fiirlust enligt den faststdllda balansrdkningen.
Balans- och resultatrdkning samt resultatdispositionen faststdlldes.

9.

Beslut om ansvarsfrihet 6t styrelseledamiiterna.
Std mma

n beslutade bevi lja styrelsen ansvarsfrihet.

10. Frdgan om arvoden till styrelseledamdterna och revisorer.
Valberedningen fcireslog ofordndrat arvode till styrelse och revisorer.
Stdmman faststdllde arvode till styrelseledamoter, revisorer och valberedning till 2,75

inkomstbasbelopp inkl, arbetsgivaravgifter att fcirdela av styrelsen. Fcir 2020 iir ett
inkomstbasbelopp 55 800 kr.
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1,1,.

Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
Styrelsen foreslog ofordndrad medlemsavgift (350 kr per medlem och 5r)tillika ofdriindrad
ndtavgift (120 kr per driftsatt anslutning och minad) och serviceavgift (360 kr per vilande

anslutning och 6r),
Stdmman faststiillde avgifterna i enlighet med styrelsens forslag.
12. Va! av ordfiirande

Valberedningen forslog Jens Borgland (omval) till ordfdrande.
Stdmman valde Jens Borgland

till ordforande pi ett

6r.

13. Val av tivriga styrelseledamiiter och eventuella styrelsesuppleanter.

Valberedningen foreslog Anders Wassblad (omval) och Fredrich Fjeld (omval) till ledam6ter
pi tv6 6r.
Stdmman valde Anders Wassblad och Fredrich Fjeld

till ledamoter pi tvi

6r.

ir kvar av
sina uppdrag. Kjell Eliasson och Ann-Britt Klemensson dr valda p6 tv6 6r men har valt att
ldmna styrelsen i samband med irsstimman.
Patrik Magnusson och Rickard Granat dr sedan tidigare valda

pi tvi 6r och har ett

14. Val av revisorer och revisorssuppleant/er.
Valberedningen ftirslog Anette Hermansson Segertoft och Sture Johansson till revisorer och
N ils Mellin till revisorssu ppleant.
Stdmman valde Anette Hermansson Segertoft och Sture Johansson

till revisorer och

Nils

Mellin till revisorssu ppleant.
15. Val av valberedning, ldgst

tvi

och h6gst fem personer, varav en skall vara

sammankallande.
Stdmman valde Gunilla Johnsson, Ann-Britt Klemensson och Annika Sundberg Andersson till
valberedning, med Gunilla som sammankallande.
15. dvriga drenden som ska tas upp pi fiireningsstdmman enligt lag eller fiireningens stadgar,
och som anmfilts til! styrelsen senast fyra veckor f6re stdmman.
lnga ovriga drenden.
77. Mdtets avslutande

Ordforande Jens Borgland tackade de ndrvarande for visat intresse och fcirklarade motet
avslutat.
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