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Protokoll från ordinarie årsstämma 
Forshällabygden Fiber ekonomisk förening 

2022-06-20 Forshälla Bygdegård, Uddevalla 

Kallade är föreningens medlemmar, eller ombud för dessa. 

1. Mötets öppnande 

Föreningsordförande Jens Borgland hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 

Jens Borgland valdes till ordförande och Anders Wassblad till sekreterare vid stämman. 

 

3. Godkännande av röstlängden. 

Närvarolistan (där alla medlemmar prickats av vid ankomst) fastställdes som röstlängd. 

 

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 

Patrik Magnusson och Håkan Johansson valdes till justeringspersoner tillika rösträknare. 

 

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 

Stämman utlystes per e-post och Facebook den 31 maj 2022, vilket alltså faller inom de i 

stadgarna stipulerade gränserna. 

 

Stämman fanns utlyst i behörig ordning. 

 

6. Fastställande av dagordningen. 

Förslaget till dagordning fastställdes. 

 

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 

Styrelsen presenterade årsredovisningen och revisorerna revisionsberättelsen. Dessa lades 

till handlingarna. 

 

8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av 

årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 

Balans- och resultaträkning samt resultatdispositionen fastställdes. 

 

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

Stämman beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 
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10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 

Valberedningen föreslog oförändrat arvode till styrelse och revisorer. 

 

Stämman fastställde arvode till styrelseledamöter, revisorer och valberedning till 2,75 

inkomstbasbelopp inkl. arbetsgivaravgifter att fördela av styrelsen. För 2022 är ett 

inkomstbasbelopp 71 000 kr. 

 

11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 

Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift (350 kr per medlem och år) tillika oförändrad 

nätavgift (120 kr per driftsatt anslutning och månad). Serviceavgiften föreslogs sättas till 0 kr 

per vilande anslutning och år. 

 

Stämman fastställde avgifterna i enlighet med styrelsens förslag. 

 

12. Val av ordförande 

Valberedningen förslog Jens Borgland (omval) till ordförande. 

 

Stämman valde Jens Borgland till ordförande på ett år. 

 

13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 

Valberedningen föreslog Anders Wassblad (omval) och Fredrich Fjeld (omval) till ledamöter 

på två år. 

 

Stämman valde Anders Wassblad och Fredrich Fjeld till ledamöter på två år. 

 

Patrik Magnusson och Lisa Claeson är sedan tidigare valda på två år och har ett år kvar av 

sina uppdrag. Rickard Granat valdes vid stämman 2021 till ledamot på två år men har valt att 

avsäga sig uppdraget på grund av tidsbrist. 

 

14. Val av revisorer och revisorssuppleant/er. 

Valberedningen förslog Anette Hermansson Segertoft och Sture Johansson till revisorer och 

Maria Karlsson till revisorssuppleant. 

 

Stämman valde Anette Hermansson Segertoft och Sture Johansson till revisorer och Maria 

Karlsson till revisorssuppleant. 
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15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara 

sammankallande. 

Stämman valde Gunilla Johnsson, Ann-Britt Klemensson och Annika Sundberg Andersson till 

valberedning, med Gunilla som sammankallande. 

 

16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, 

och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman. 

Inga övriga ärenden. 

 

17. Mötets avslutande 

Ordförande Jens Borgland tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet 

avslutat. 

 

Digital signatur  Digital signatur 

Jens Borgland   Anders Wassblad 

Ordförande   Sekreterare 

 

Digital signatur  Digital signatur 

Patrik Magnusson  Håkan Johansson 

Justerare   Justerare 
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