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Protokoll ordinarie årsstämma
TKF Fiberförening Ekonomisk Förening
Datum 2013-04-08
Plats: Rångedala Bygdegård, kl 19:00
Närvarade på mötet var ca 100 deltagare varav 72 röstberättigade enligt bilaga.
Närvarade som gäster var Peter Nordgren och Magnus Larsson på Eltel, samt
Peter Engström LBC.
§ 1 Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.
Stämman valde Lotta Liedberg till ordföranden att leda dagens förhandlingar. Lotta
anmälde styrelsens val av Jimmy Bergsten till sekreterare.
§ 2 Godkännande av röstlängden.
Upprättades och godkändes enligt bilaga 1.
§ 3 Val av två justeringspersoner.
Stämman valde Markel Bertilsson och Mikael Johnsson till justeringsmän.
§ 4 Fråga om kallelsen till stämman blivit utlyst i behörig ordning.
Kallelse har skett via TKF hemsida, samt genom utskick i postlådor. Stämman
förklarades vara behörigen sammankallad enligt stadgarna.
§ 5 Fastställande av dagordningen.
Dagordningen godkändes av stämman enligt kallelsen. Bilaga 2.
§ 6 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
Annika Eriksson redovisade resultat och balansräkning överskådligt. Förvaltningsoch verksamhetsberättelse för 2012 finns på TKF hemsida att läsa, vilken Annika
hänvisar till, för den som som önskar fördjupad information.
Revisionsberättelse: Styrelsens revisor Kjell Andreasson föredrog den av honom
godkända revisionsberättelsen.
§ 7 Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkningen samt
om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
Stämman beslutar enhälligt att fastställa balans- och resultaträkning 2012, samt
enhälligt beslut att föregående års vinst överförs till budgetår 2013.
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§ 8 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
Beslut att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet var enhälligt.
§ 9 Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer
Styrelsens förslag är att inga arvoden utgår till styrelseledamöter och revisorer och
stämman beslutade att inga arvoden skall utgå.
§ 10 Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.
Under byggåret 2013 tas ingen årsavgift för medlemmar ut. Medlemmar som
tillkommer betalar till TKF medlemsavgift samt beslutad insats.
§ 11 Beslut om insatsbelopp efter förslag från styrelsen
Stämman godkände Styrelsens förslag till beslut om 17500 kr som insatsbelopp, i
enlighet med 2012 års stämmobeslut.
§ 12 Val av styrelseledamöter, av dessa en ordförande samt
styrelsesuppleanter
Valberedningens förslag:
Antal: sex styrelseledamöter
• Ordförande: Åke Jansson, mandatperiod 1 år (omvald)
• Roland Karlsson, ledamot, mandatperiod 2 år (nyvald)
• Annika Eriksson, ledamot, mandatperiod 2 år (omvald)
• Christer Kalén, ledamot, 1 år av 2 kvar av mandatperiod
• Tommy Källmark, ledamot, 1 år av 2 kvar av mandatperiod
• Linus Andrén, ledamot, 1 år av 2 kvar av mandatperiod
Antal: Två suppleanter
• Susanne Dahlqvist, Gretlanda, Rångedala, mandatperiod 2 år (Nyvald)
• Monika Hermansson Friedman, Erikslund, Fristad, mandatperiod 1 år (Nyvald)
Stämman beslutade enhälligt att välja föreslaget antal och föreslagna personer enligt
valberedningens förslag. Bilaga 3
§ 13 Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
Valberedningen föreslår:
• Kjell Andreasson som revisor
• Siv Gustavsson som revisorssuppleant
Stämman beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag av revisor och
revisorssuppleant. Bilaga 3
Protokoll Ordinarie Årsstämma
2013-04-08

TKF

3

§ 14 Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
Stämman valde Magnus Liedberg och Gunilla Nilsson. Magnus Liedberg är
sammankallande.
§ 15 Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller
föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före
stämman.
Inga ärenden eller frågor har anmälts till styrelsen.
§ 16 Avsluta mötet
Stämmans ordförande tackade samtliga närvarande och förklarade mötet avslutat.

……………………………………….
Sekreterare Jimmy Bergsten

……………………………………….
Ordförande vid stämma Lotta Liedberg

……………………………………….
Justeringsman, Markel Bertilsson

……………………………………….
Justeringsman, Mikael Johnsson

Bilaga 1: Röstlängd
Bilaga 2: Kallelse
Bilaga 3: förslag från valberedningen
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