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Protokoll ordinarie årsstämma
TKF Fiberförening Ekonomisk Förening
Datum 2017-05-08
Plats: Tärby fritidsförening, kl 19:00
§ 1 Val av ordförande samt dennes anmälan av sekreterare vid stämman.
Stämman valde Magnus Liedberg till ordföranden att leda årets stämma.
Mikael Lönnblad valdes till sekreterare.
§ 2 Godkännande av röstlängden.
Röstlängden uppgick till 19 röstberättigade (bilaga 1).
§ 3 Val av två justeringspersoner.
Stämman valde Gull-Britt Svensson och Anna-Lena Larsson till
justeringspersoner.
§ 4 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Kallelse har skett via TKF hemsida samt med e-post 1 april och 21 april.
De som ej har mail har fått kallelsen via utskick i brevlådan.
Stämman förklarades vara utlyst i enlighet med stadgarna.
§ 5 Fastställande av dagordningen.
Dagordningen godkändes av stämman enligt kallelsen. Bilaga 2. Inga övriga
frågor har anmälts till styrelsen.
§ 6 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
Via storbild gjordes en genomgång av styrelsens årsredovisning,
revisionsberättelse samt verksamhetsberättelse.
§ 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 för
2016. Årets vinst som uppgick till 41829 kr förs över till budgetåret 2017.
§ 8 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
Beslut att bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet var enhälligt.
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§ 9 Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer
Stämman beslutade att inga arvoden skall utgå till styrelseledamöter och
revisorer.
Ersättningar för utlägg, exempelvis milersättning, till
styrelsemedlemmarna accepterades enhälligt av stämman.
§ 10 Justering av TKF stadgar.
Stämman röstade enhälligt igenom styrelsens ändringsförslag så att dessa
följer ny lagstiftning.
Styrelsens förslag redovisades noggrant på stämman och har även delgivits
medlemmarna via kallelsen samt varit tillgänglig på föreningens hemsida.
§ 11 Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen.
Årsavgiften för 2017 fastställdes till 200 kr. Denna avgift debiteras ut i samband
med sista kvartalsfakturan till hösten.
§ 12 Beslut om insatsbelopp efter förslag från styrelsen
Stämman godkände Styrelsens förslag till beslut om 14500 kr som insatsbelopp,
dvs oförändrat.
§ 13 Val av styrelseledamöter, av dessa en ordförande samt
styrelsesuppleanter
Valberedningens förslag:
Åke Jansson, ordförande - omval 1 år
Jan Gunnarsson, ledamot – omval 2 år
Staffan Göransson, ledamot – nyval 2 år (ersätter Roland Karlsson)
Markel Bertilsson, suppl. - omval 2 år
Stämman beslutade enhälligt att välja föreslaget antal och föreslagna
personer enligt valberedningens förslag.
Anmärkning
Christer Kalén, ledamot - har 1 år kvar av mandatperioden
Mikael Lönnblad, ledamot - har 1 år kvar av mandatperioden
Linus Andrén, suppleant – har 1 år kvar av mandatperioden

§ 14 Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
Valberedningen föreslår:
Kjell Andreasson som revisor
Siv Gustavsson som revisorssuppleant
Stämman beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag till omval av
revisor och revisorssuppleant.
§ 15 Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
Stämman valde Magnus Liedberg och Gunilla Nilsson.
Magnus Liedberg är sammankallande.
§ 16 Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller
föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före
stämman.
Inga övriga ärenden har inkommit till styrelsen inför årsstämman.
§ 16 Avslutande av årsstämman
Stämmans ordförande tackade samtliga närvarande och förklarade mötet
avslutat.
Föreningens ordförande tackade Magnus Liedberg för en väl genomförd stämma.
En chokladask sändes till Roland Karlsson som avgår som styrelseledamot.

……………………………………….
Sekreterare Mikael Lönnblad

……………………………………….
Ordförande Magnus Liedberg

……………………………………….
Justeringsperson, Anna Lena Larsson

……………………………………….
Justeringsperson, Gull Britt Svensson

