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Protokoll årsstämma i Skredsviks Fiber Ekonomisk Förening  

2022-05-24 

Tid och plats: Bygdens Hus i Skredsvik kl 19,00 

Kallade: Samtliga medlemmar via mail eller brev. 

Närvarande: 21 st medlemmar enligt avprickning i röstlängd. 

 

 

§1. Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Robert Karlsson hälsade alla närvarande välkomna och förklarade 
mötet öppnat. 

 
§2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 

Till ordförande för stämman valdes Kjell-Åke Karlsson och till sekreterare Kerstin H 

Kristiansson. 

 

§3. Godkännande av röstlängd. 

Mötet godkände röstlängden. 

 

§4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 

Till justerare valdes Carina Antonsson och Märit Ohlsson. 

 

§5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 

Stämman fastställde att stämman utlysts i behörig ordning. 

 

§6. Fastställande av dagordning. 

Dagordningen fastställdes av stämman. 

 

§7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse. 

Föreningens ordförande Robert Karlsson redogjorde för årsredovisning 2021. 
Årsredovisningen finns att läsa på föreningens hemsida. 
Sekreterare Kerstin HK läste upp revisionsberättelsen. 
Stämman fastställde årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
 
§8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt om disposition 
av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
Stämman fastställde föreliggande balansräkning och resultaträkning samt dispositionen av 

vinst och förlust enligt densamma.  

 

§9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

Stämman beslöt ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 

 

§10. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 

 Förslag från valberedningen att samma arvode som beslutades på årsstämman 2021 ska 

gälla till nästa stämma. Stämman beslutade enligt förslaget. 

 

§11. Beslut om medlemsavgift för innevarande räkenskapsår. 

Styrelsen föreslår en medlemsavgift på 100kr, vilket beslutades av stämman. 
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§12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 

Tre ordinarie ledamöter var i tur att väljas. Förslag förelåg från valberedningen på omval för 

två år på Maj Sköld-Ahl, Patrik Andersson och Kerstin H Kristiansson. 

Stämman beslutade att välja dessa. 

 

§13. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 

Valberedningen har förslag på omval av Kjell-Ove Andersson på ett år och att anlita 

auktoriserad revisor på Westra Revisioner. Christina Johansson som ordinarie och Jonas 

Edvinsson som suppleant.  

Stämman beslöt att välja dessa. 

 

§14. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en ska vara 
sammankallande. 
Stämman utser valberedning. Jens Olsson har avsagt sig omval. Ett nyval av Birgitta 

Carlsson på tre år. Ture Olsson och Kjell-Åke Karlsson har ett respektive två år kvar på sina 

mandat. Kjell-Åke Karlsson 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 övriga ärenden hade anmälts. 
 
§16.  Mötets avslutande. 

Mötesordförande förklarade mötet avslutat. 

 

 

Efter mötet redogjorde vice ordförande Patrik Andersson och ordförande Robert Karlsson om 
vad styrelsen arbetat med och vad som hänt i föreningen under 2021. Patrik redogör också 
för nöjdhetsenkäten som skickades ut i början av april. 21% av alla medlemmar svarade på 
enkäten.  
 
Kjell-Åke Karlsson informerar i egenskap av ordförande i Västfiber om hur det ser ut i Västra 
Götaland med täckning av fiber. Västra Götaland ligger bra till.  
Västfiber arbetar för att likartade rutiner ska införas i de föreningar som ingår.  
Man ser att allt fler samhällsbyggnader kopplas samman med fiber, att mobilmaster 
uppgraderas för 5G med fiber och mycket annat. 
Man ser också att det blir allt svårare att få styrelser i föreningarna på den ideella basis de 
arbetar idag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kjell-Åke Karlsson   Kerstin H Kristiansson 
Ordförande    sekreterare 
 
 
 
 
Carina Antonsson   Märit Ohlsson 

 C
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justrare    justerare  
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Protokoll årsstämma i Skredsviks Fiber Ekonomisk Förening  


2022-05-24 


Tid och plats: Bygdens Hus i Skredsvik kl 19,00 


Kallade: Samtliga medlemmar via mail eller brev. 


Närvarande: 21 st medlemmar enligt avprickning i röstlängd. 


 


 


§1. Mötets öppnande 


Föreningens ordförande Robert Karlsson hälsade alla närvarande välkomna och förklarade 
mötet öppnat. 


 
§2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 


Till ordförande för stämman valdes Kjell-Åke Karlsson och till sekreterare Kerstin H 


Kristiansson. 


 


§3. Godkännande av röstlängd. 


Mötet godkände röstlängden. 


 


§4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 


Till justerare valdes Carina Antonsson och Märit Ohlsson. 


 


§5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning 


Stämman fastställde att stämman utlysts i behörig ordning. 


 


§6. Fastställande av dagordning. 


Dagordningen fastställdes av stämman. 


 


§7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse. 


Föreningens ordförande Robert Karlsson redogjorde för årsredovisning 2021. 
Årsredovisningen finns att läsa på föreningens hemsida. 
Sekreterare Kerstin HK läste upp revisionsberättelsen. 
Stämman fastställde årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
 
§8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt om disposition 
av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
Stämman fastställde föreliggande balansräkning och resultaträkning samt dispositionen av 


vinst och förlust enligt densamma.  


 


§9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 


Stämman beslöt ge styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 


 


§10. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 


 Förslag från valberedningen att samma arvode som beslutades på årsstämman 2021 ska 


gälla till nästa stämma. Stämman beslutade enligt förslaget. 


 


§11. Beslut om medlemsavgift för innevarande räkenskapsår. 


Styrelsen föreslår en medlemsavgift på 100kr, vilket beslutades av stämman. 


 







 


 


§12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 


Tre ordinarie ledamöter var i tur att väljas. Förslag förelåg från valberedningen på omval för 


två år på Maj Sköld-Ahl, Patrik Andersson och Kerstin H Kristiansson. 


Stämman beslutade att välja dessa. 


 


§13. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 


Valberedningen har förslag på omval av Kjell-Ove Andersson på ett år och att anlita 


auktoriserad revisor på Westra Revisioner. Christina Johansson som ordinarie och Jonas 


Edvinsson som suppleant.  


Stämman beslöt att välja dessa. 


 


§14. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en ska vara 
sammankallande. 
Stämman utser valberedning. Jens Olsson har avsagt sig omval. Ett nyval av Birgitta 


Carlsson på tre år. Ture Olsson och Kjell-Åke Karlsson har ett respektive två år kvar på sina 


mandat. Kjell-Åke Karlsson 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 övriga ärenden hade anmälts. 
 
§16.  Mötets avslutande. 


Mötesordförande förklarade mötet avslutat. 


 


 


Efter mötet redogjorde vice ordförande Patrik Andersson och ordförande Robert Karlsson om 
vad styrelsen arbetat med och vad som hänt i föreningen under 2021. Patrik redogör också 
för nöjdhetsenkäten som skickades ut i början av april. 21% av alla medlemmar svarade på 
enkäten.  
 
Kjell-Åke Karlsson informerar i egenskap av ordförande i Västfiber om hur det ser ut i Västra 
Götaland med täckning av fiber. Västra Götaland ligger bra till.  
Västfiber arbetar för att likartade rutiner ska införas i de föreningar som ingår.  
Man ser att allt fler samhällsbyggnader kopplas samman med fiber, att mobilmaster 
uppgraderas för 5G med fiber och mycket annat. 
Man ser också att det blir allt svårare att få styrelser i föreningarna på den ideella basis de 
arbetar idag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kjell-Åke Karlsson   Kerstin H Kristiansson 
Ordförande    sekreterare 
 
 
 
 
Carina Antonsson   Märit Ohlsson 







 


 


justrare    justerare  
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