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Skölvene Fiberförening 

Ordinarie föreningsstämma den 31 maj 2021 kl.18.00 i Dartlokalen, Hudene 
 
Protokoll: 

 

 

 

§   1 Mötets öppnande – Kurt Fredriksson hälsade alla välkomna och öppnade mötet                                                                              

§   2 Val av Ordförande Kurt Fredriksson  – Valdes 

§   3 Val av sekreterare Karl Krupke – Valdes 

§   3.1 Närvarande – Kurt Fredriksson, Jan Altergård, Barbro Ström, Karl Krupke, Tomas Bayard, Lars 
Petersson. 

§   4 Godkännande av dagordning – Godkändes 

§   5 Godkännande av röstlängd. Rösträknare Barbro Ström, Lars Petersson vilka även valdes till 
mötets justerare.  

Efter att stämman genomförts som poströstning konstaterade rösträknarna att av de 372 utskickade 
kallelserna har 138 godkända svar anlänt. 

§   6 Fråga om stämman blivit utlyst i tid, v 18 annons i Knallebladet – godkänt enligt poströstningen. 

§   7 Godkännande av Verksamhets och Revisionsberättelsen 2020 – godkänt enligt poströstningen. 

§   8 Beslut om fastställande av resultat och balansräkning – godkänt enligt poströstningen. 

§   9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen för 2020 – godkänt enligt poströstningen. 

§ 10 Godkännande av resultatbudget för 2021 – godkänt enligt poströstningen. 

§ 11 Beslut om återbetalning av medlemsinsatsen med 2000 kr.  

– godkänt enligt poströstningen, utbetalningarna kommer ske första och andra kvartalet 2022 

§ 12 Beslut om oförändrad medlemsavgift för 2022 – godkänt enligt poströstningen.  

§ 13 Val av styrelseordförande 1 år Kurt Fredriksson omval – godkänt enligt poströstningen. 

§ 14 Val av 3 styrelseledamöter på 2 år 

          Barbro Ström  omval – godkänd enligt poströstningen.                                

          Lars Petersson                omval – godkänd enligt poströstningen.                                

          Jan Altergård            omval – godkänd enligt poströstningen. 
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§ 15 Val av 1 revisor på 2 år 

          Eva-Lill Svensson          valberedningens förslag – godkänd enligt poströstningen.                                

§ 16 Val av 1 revisorssuppleant på 2 år 

          Tomas Kling                valberedningens förslag – godkänd enligt poströstningen.                                

§ 17 Val av valberedning  på 2 år   Henri Andreasson omval, Olof Gustafsson omval,  Ronny 
Andreasson valberedningens förslag  – samtliga godkända enligt poströstningen.                                                                                               

§ 18 Beslut om föreningsstämmans genomförande med stöd av röstresultatet i svarsformuläret  

bilaga 1. Styrelsen godkände resultatet av poströstningen. Poströsterna arkiveras i sedvanlig ordning. 

§ 19 Beslut om Konstitutionsmöte snarast, förslag på dag – Bestämdes den 7e juni till vilket 
ordförande kallar samtliga berörda 

§ 20 Övriga Frågor – inga övriga frågor.                                

§ 21 Avslut. - Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet. 
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 Kurt Fredriksson                Barbro Ström                 Lars Peterson                  Karl Krupke                                                                                                                                   
                            


