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Protokoll 

Dalhems bygdegård 22 april 2014.  
 
 

§1 Val av ordförande och protokollförare för stämman 
Till ordförande valdes Mats Ekeroth och Johanna Larson valdes till protokollförare. 
 
§2 Godkännande av röstlängd 
Ordförande klargjorde att endast en röst per medlemsfastighet räknas. 25 röstberättigade 
fastighetsmedlemmar och ytterligare 5 personer var närvarande. 
 
§3 Val av två justerare att jämte mötesordföranden justera protokollet 
Till justerare valdes Göran Darvelid och Lisa Johansson. 
 
§4 Fråga om stämman behörigt utlyst 
Årsstämman godkände utlysningen. 
 
§5 Föredragningslistan godkändes av stämman. 
 
§6 Fastställande av årsredovisning 

6a) Årsstämman godkände verksamhetsberättelsen. 
 6b) Årstämman godkände den ekonomiska redovisningen. 
 6c) Revisorn redogr för revisionen och föreslår ansvarsfrihet. 

      Årsstämman fastställer balansräkningen. 
 
§7 Beslut om dispositioner av föreningens vinst/förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
Stämman beslutar att balansen övergår till ny räkning.  
 
§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman ger styrelsen ansvarsfrihet. 
 
§9  Fråga om arvode till styrelse och revisorer år 2014 
Stämman godkänner styrelsens förslag om oförändrat. 250 kr/möte och särupdrag 
(ordförande, kassör, sekreterare) och 100 kr/möte övrig ledamot. 
 
§10 Verksamhet och budget för år 2014 
Stämman godkänner verksamhetsplan och budget med följande tillägg:   
Att innestående kapital/buffert ska ränteplaceras för bästa avkastning. 
Att till nästa årsstämma ha svar på hur mycket medlemmarna kan få återbetalt av insatsen. 
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§11 Medlemsavgift 2015 och andra avgifter  
Årsstämman godkänner oförändrad medlemsavgift. 200 kr/år. 
 
§12 Val av ordförande på 1 år 
Årsstämman återväljer Anna Almgren på valberedningens förslag. 
 
§13 Val av styrelseledamöter på 2 år 
Styrelsens förslag om reducering av styrelsens antal från 9 personer till 7 godkänns. 
    13a) Peter Brennwald och Per Gustavsson återväljs och Tommi Lipponen nyväljs 
               enligt valberedningens förslag. 
               Kvarsittande ledamöter 1 år är Gertrud Ansén, Perolof Kallings, Johanna Engelbrektsson. 
    13b) Elizabeth Rykling och Thomas Hansson nyväljs som suppleanter. 
 
§14 Val av revisorer och revisorssuppleant  
Tore Jönsson och Susanne Jannehag väljs till ordinarie och Magnus Svensson till 
suppleant. 
 
§15 Val av valberedning 
Per Mellqvist och Claes Nilsson återväljs och Johanna Larson nyväljs. 
 
§16 Övriga ärenden  
Information och efterlysning om styrelsens behov av någon som kan arbeta med hemsidan. 
 
§17 Stämman avslutas. 
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