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Mötesdag, tid och plats Vem 

Lördag 2017-04-29 
klockan 17.00 i Fanbyns Bygdegård 

SiS Ordinarie Föreningsstämma 
 

 

 

 

Ordföranden Torbjörn Näslund hälsar de närvarande välkomna till mötet och förklarar 

föreningens årsstämma öppnad. 

 

 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Torbjörn Näslund väljs till ordförande och Elisabeth Hansson till sekreterare för mötet. 

 

2. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare 

Maria Bengtsdotter och Joakim Kålen väljs att justera dagens protokoll och att vara 

rösträknare. 

 

3. Fastställande av röstlängd 

Deltagarlistan gäller som röstlängd och bifogas protokollet. 

 

4. Frågan om kallelse skett enligt stadgarna 

Stämman ansåg att kallelsen skett enligt stadgarna. 

 

5. Styrelsens förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse 

Styrelsens förvaltningsberättelse resultat och balansräkning föredrogs av kassören Joakim 

Kålen och läggs till handlingarna. 

Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande Torbjörn Näslund och läggs till 

handlingarna. 

 

 

6. Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelse föredras av kassören Joakim Kålen och läggs till handlingarna. 

 

7. Resultat- och balansräkning 

Föreliggande balans- och resultaträkning fastställs 

 

8. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den gångna redovisningsperioden. 

 

9. Disposition av över- eller underskott 

Det gångna årets överskott överförs i sin helhet till det nya verksamhetsåret. 

 

10. Av styrelsen lagda förslag 

Inga förslag finns att ta ställning till. 

 

11. Beslut om medlemsavgiftens storlek 

Beslutas att insats och årsavgift skall vara oförändrade med vardera 100 kronor. 

 

 

12. Motioner till stämman 

Inga motioner föreligger. 
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13. Beslut om ev. arvoden till styrelse och revisorer 

Beslutas att inga arvoden skall utgå tillsvidare. 

 

14. Val av ordförande för 1 år 

Stämman beslutar att till styrelseordförande välja Torbjörn Näslund. 

 

15. Val av ledamöter för 2 år 

Till styrelseledamöter för en tid av 2 år väljs: 

Joakim Kålen, Marsätt 

Ingegerd Näslund, Hosjö 

Stig Sundin, Gålön 

 

 

16. Fyllnadsval till styrelsen, samt kvarstående ledamot, för 1 år 

Nedan personer kvarstår i styrelsen under kommande år. 

Lennart Berggren, Fjällsta 

Maria Bengtsdotter, Fanbyn 

Elisabeth Hansson, Sörviken 

Magnus Kristoffersson, Fjällsta 

 

17. Val av tre ersättare till styrelsen 

Stämman beslutar att till ersättare för en tid av 1 år välja:  

Mats Rihne, Hosjö 

Richard Nilsson, Fjällsta 

Sven-Åke Wiik, Samsta 

 

18. Val av revisorer och ersättare 

Stämman beslutar att till revisorer välja  

Östen Wallström, Fanbyn, sammankallande 

Carl-Halvar Halvarsson, Bjösjö  

 

Stämman beslutar att till ersättare välja: 

Per-Olov Olsson, Fanbyn 

Liezl Eriksson, Fanbyn 

 

19. Val av valberedning 

Stämman beslutar att till valberedningen välja:  

Fredrik Tronde, Tavnäs, sammankallande 

Jenny Andersson, Fanbyn   

Mats Nilsson Sörviken 

 

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

stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. 

Inga ärenden finns att ta ställning till. 

 

 

Mötets avslutande 

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar stämman avslutad. 
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……………………………………… ………………………………………… 

Elisabeth Hansson sekreterare  Joakim Kålen justerare 

 

 

……………………………………… ……………………………………… 

Torbjörn Näslund ordförande                            Maria Bengtsdotter justerare 

 


