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PROTOKOII föTt vid ORDINARIE STÄMMA föT SUNDSJÖ I SAMVERKAN EKoNoMIsK FöRENING
I Fanbyns bygdegård klockan 15.00 den 24 mars 2013

l.

Stämmans öppnande
Ordforande Lennart Berggren hälsar de närvarande välkomna och ftirklarar stämman
öppnad.

",

Val av ordftirande och sekreterare ftir dagens fiireningsstämma
Björn Hjortling väljs till ordforande och Lennart Berggren väljs till sekreterare,

3.

Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
Mats Rihne och Elisabeth Falkeström väljs att justera dagens protokoll.

4.

Fastställande av röstlängd
Deltagarlistan gäller som röstlängd och bifogas till protokollet som
bilaga

5.

1.

Kallelse till stämman
Stämman ansåg att kallelse skett enligt stadgarna.

6.

Styrelsens förvaltnin gsberättelse
Styrelsens verksamhetsberättelse foredras.

7.

Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen foredras och läggs

8.

till

handl ingarna.

Resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkningen ftiredras och faställs.

9.

Ansvarsfrihet fiir styrelsen
Stämman beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet fiir det gångna verksamhetsåret.

10.

Disposition av över- eller underskott
Stämman beslutar att årets överskott överftirs

11.

till

2013 års verksamhet.

Av styrelsen lagda fiirslag
S§relsen foreslår att en extra stämma, alternativt ett niedlemsmöte, hålls snarast efter att
länsstyrelsens beslut gällande vår ansökan om stöd.
Stämman beslutar i enlighet med styrelsen florslag.

12.

Beslut om medlemsavgiftens storlek
Stämman beslutar att medlemsavgiften skall vara oftjrändrad for det kommande året.

13.

Motioner till stämman
Inga motioner

14.

till

stämman finns att avhandla.

Beslut om ev. arvoden

till

styrelse och revisorer

Stämman beslutar att inga arvoden skall utgå. Noteras dock att den omfattande
ekqnomiska redovisning som blir fallet, då verksamheten kommer igång, kräver att
redovisningen'sköts med hjälp av redovisningsfirma.
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Val av ordfiirande fiir

1

Stämman beslutar att

till

år.
ordforande på 1 år välja Torbjörn Näslund.

Val av ledamöter fiir 2 år
Stämman beslutar att avgående ledamöterna Lars Norrby, Tavnäs, Joakim Kålen,
Marsätt och Ingegerd Näslund, Hosjö ffir fiirnyat fiirhoende och väljs tillsammans med
Maria Bengtsdotter, Fanbyn, ftir en tid, av 2 är.

I år kvar i styrelsen har Elisabeth Hansson, Sörviken, Lars Olsson, Fanbyn och Peter
Edling, Tavnäs. De två senare har dock frarnftirt önskemål om att i frrtid avgå ur
styrelsen varftir fi,llnadsval bör göras.

17.

Fyllnadsval till styrelsen
Stämman beslutar att utöka styrelsen till 8 ledamöter och väljer dåirefter Stig Sundin,
Gälön, och Lennart Berggren, Fjällsta, till styrelseledamöter fiir en tid av 1 år.

18.

Val av tre ersättare till styrelsen
Stämman beslutar att som ersättare i styrelsen for en tid av1 år välja Mats Rihne, Hosjö,
Richard Nilsson, Fjällsta, och Magnus Kristoffersson, Fjällsta.

19.

VaI av revisorer och ersättare
Stämman beslutar att till revisorer fiir en tid av 1 år välja Östen Wallström och Carltill ersättare ftir samma tid välja P-O Olsson och Lizl Eriksson

Halvar Halvarsson och

20.

Val av valberedning
Stämman beslutar altväljaFredrik Tronde, Tavnäs, Björn Hjortling, Rörnäset, och
Jenny Andersson, Fanbyn att utgöra valberedning

21.

Övrigaärenden
Inga övriga ärende att behandla noteras

22.

Mötets avslutande
Ordfiiranden tackar ftir visat intresse och ftirklarar stämman avslutad.

Lennart Be

Björn Hjortling, mötesordförande

Elisabeth Falkeström, justerare
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