
 

 

 

 

Protokoll för vid ordinarie föreningsstämma för Gördalen Mörkret 

Fiberförening ekonomisk förening (Org nummer: 769626-3768) 

 

 Datum: 2019 04  22  Plats: Gördalens Bystuga 

 

§1 Mötets öppnande.  

Ordförande Per Bennet öppnande mötet och hälsade alla välkomna.  

Ordförande inledde med en kort info om verksamheten utöver vad som sägs i 

verksamhetsberättelsen.  

§2 Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 

 Per valdes till ordförande och Bengt sekreterare 
  
§3  Upprättande och godkännande av röstlängden. 

Röstlängden kontrollerades och godkändes.  
  
§4  Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 
 Till justeringsmän valdes Lennart Karlsson och Lena Håkansson. 
 
§5 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 
 Stämman konstaterades som behörigen utlyst 
 
§6 Fastställande av dagordningen. 
 Dagordningen fastställdes 
 
§7  Styrelsens årsredovisning, förvaltningsberättelse och 

revisionsberättelse. 
 Årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse föredrogs.  
 
§8  Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen 

samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen. 

 Stämman beslutade att fastställa balansräkning, Stämman beslöt också 
att årets resultat överförs till ny räkning.  

  



 
§9.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

Stämman beslutade att styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret.  

 
§10.  Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer. 

Beslut: Arvode utgår till styrelseledamot med 990 kr och för revisor med 
550 kr. 

 
§11  Föreläggande av budget för kommande verksamhetsår 

Budgeten för föreningen föredrogs. Budgeten avser både föreningen och 
för driften av nätet inkl avskrivning  

 
§12  Godkännande av förelagd budget 
 Förelagd budget godkändes 
 
§13 Beslut efter förslag från styrelsen om 

a. Medlemsavgift, beslutades till 125 kr för 2019 
b. Insatsbelopp sänktes till 15000 kr.  
  

§14.  Val av styrelse (förslag från valberedningen) 

a. Styrelseledamöter 
i. Till ordinarie ledamöter valdes Per Bennet omval, 

Bengt Lilja nyval samt Per Rustad nyval samtliga 2 
år. Valet av Karl-Olov Jensen och Sven-Erik 
Ehrnberg 2018 konfirmerades.  

b. Ordförande.  
i. Till ordförande valdes Per Bennet på 1 år 

 
§15 Val av revisor/er och eventuell revisorssuppleant/er. 
 Till ordinarie revisorer valdes Gudrun Bergqvist och Svante Olsson 
 
§16 Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en 

skall vara sammankallande. 
 Bengt Pettersson, Harry Printz och Molly Jensen. Bengt Pettersson 

sammankallande 
 
§17  Övriga ärenden  
  

- Överenskommelsen med Bystugan godkändes enhälligt 
- Styrelsens förslag till anslutning av nya medlemmar antogs enhälligt. 

Styrelsen får i uppdrag att fastställa en anslutningsavgift liknande den 
inom projektet (den var 300 kr + moms). 

  



 
§18  Mötets avslutande.  

 Per avslutade mötet och tackade alla närvarande.  

 

§19 Lena avtackades för hennes mycket betydelsefulla insats för såväl 

projektet som för Gördalen Mörkrets framtida möjligheter.  
 

Vid tangentbordet   

 

Bengt Lilja 

 

 

Justeras 

 

 

Per Bennet             Lena Håkansson  Lennart Karlsson 


