
 

Bjurtjärns Fiber Ekonomisk förening 

Föreningsstämma 
 

Tidpunkt:  2017-04-27 kl 18.00 

Plats:  Bjurtjärns Församlingshem 

 

Dagordning: 

1. Mötets öppnande 
 
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 
Till ordförande för mötet valdes Beril Backlund. 
Till sekretare för mötet valdes Michael Johansson. 
 
3. Godkännande av röstlängden 
94 st deltagande medlemmar noterades vid ingången. Listan kan användas som röstlängd godkänd  
vid omröstning. 
 
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
Till justeringsmän valdes Robert Gunnarsson och Gunnar Övelius. 
 
5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning 
Mötet godkände stämmans utlysning som skett enligt stadgarna. 
 
6. Fastställande av dagordningen 
Förslagen dagordning antogs. Detta protokoll följer dagordningen. 
 
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse 
Styrelsens årsredovisning föredrogs av Anders Andersson. 
Styrelsens förvaltningsberättelse föredrogs av Stefan Arvidsson. 
Revisor Anders Andersson redogjorde för revisorns berättelse. 

 
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets 
vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
Revisor Anders Andersson föredrog och redovisade balans och resultaträkningen. 
Ordförande frågade om stämman kan ta beslut om att fastställa upplästa balans och resultaträkning 
samt fastställande av bokslut. Fastställande beslutades av stämman. 
 
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 
Ansvarsfrihet beviljades styrelseledamöterna. 
 

10. Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer 

Styrelsearvode beslutades till 900kr/person och år. 



11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter 

Medlemsavgift beslutades till 100kr/medlem. 

12. Val av ordförande 

Till val av ordförande ett(1) år valdes Stefan Arvidsson, omval. 

13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter 
Till styrelseledamöter valdes: 

Mikael Lind, Sundmyren, två(2) år, omval. 

Harald Burö, Lilla Bjurtjärnstorp, ett(1)år, omval. 

Michael Johansson, Dalbäcken, ett(1) år, kvarstår. 

Henrik Hammar, Sågen, ett(1) år, kvarstår. 

Till styrelsesuppleanter valdes: 

Johan Järlestedt, Kväggeshyttan, ett(1) år, omval. 

Göran Persson, Boviken, ett(1) år, omval. 

14. Val av revisorer och eventuella revisorsuppleanter 

Till revisor valdes: 

Anders Andersson, Kväggeshyttan, ett(1) år, omval. 

 

Till revisors ersättare valdes: 

Dan Hellberg, Villången, ett(1) år, omval. 

15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en ska vara sammankallande 

Till valberedning ytterligare ett(1) år Anders Norell, kvarstår. 

Till valberedning Bertil Backlund valdes ett(1) år, nyval. 

16. Beslut om budget 

Samma som föregående år, maximalt 11.000 kr/fastighet. 

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

Inga frågor har inkommit. 

18. Mötets avslutande 

Ordförande tackade styrelsen för väl förrättat värv samt mötesdeltagarna för visat intresse och 

avslutade mötet. 

 

 

Protokollförare 

Michael Johansson 

 

 

Justeringsman    Justeringsman 

Robert Gunnarsson     Gunnar Övelius

    


