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Västerhejde Fiber
Box 3200, 621 12 VISBY

"
"

Protokoll 2014-06-25!
fört vid ordinarie föreningsstämma i Västerhejde Fiber Ekonomisk
förening!

"

Stämman inleddes med att föreningens ordförande Roger Erixon hälsade de
närvarande välkomna och kunde konstatera att 61 medlemmar hade hörsammat kallelsen. Stämman öppnades och sedvanliga årsmötesförhandlingar
vidtog.!

"

1. Till ordförande och sekreterare för stämman valdes Roger Erixon respektive Torsten Sojdelius. Elof Pettersson ifrågasatte att ordinarie ordförande
även skulle leda stämman men framförde inget alternativt förslag till ord-

"

förande.!

2. Vid stämman är 61 röstberättigade medlemmar närvarande. Eftersom stadgarna anger att varje medlem har en röst utgör närvarolistan, som bilagts

"

protokollet, även röstlängd vid stämman. Röstlängden godkändes.!

3. Till justeringspersoner valdes Östen Andersson och Stig Dahl.!

"

4. Kallelse till stämman har skett dels genom vanlig brevförsändelse den 9
juni 2014, dels genom införande på föreningens hemsida www.vasterhejde.se. Kallelsen godkändes och stämman ansågs vara utlyst i behörig ord-

"

ning.!

5. Dagordningen godkändes med den ändringen, vilket uppmärksammades

"

vid behandling av punkten 16, att valet av revisor skulle avse två revisorer.!

6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen redovisades.!
Västerhejde Fiber; protokoll -stämma 2014

Sida 2 av 3

7. Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt balan-

"

sera årets vinst i ny räkning.!

8. Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret

"

2013.!

9. Stämman beslutade att extern revisor får ersättas med begärt arvode enligt
löpande räkning, medan någon ersättning inte ska utgå till övriga före-

"

ningsfunktionärer.!

10. Medlem ska enligt stadgarna erlägga årsavgift om högst 500 kr. Stämman
beslutade att fastställa årsavgiften till 200 kr, dock ska förhöjd avgift utgå

"

med 200 kr utöver ordinarie årsavgift det år medlem inträder i föreningen.!

11. Budgeten för verksamhetsåret 2014 redovisades och godkändes.!

"

12. Till ordförande för tiden fram till nästa ordinarie stämma omvaldes Roger

"

Erixon.!

13. Till styrelseledamöter på ett år valdes Fredrik Hård af Segerstad och Hå-

"

kan Malmros.!

14. Till styrelseledamöter på två år valdes Johannes Persson och Torsten Sojde-

"

lius.!

15. Erik Unnerfelt och Thomas Sjögren valdes att vara suppleanter i styrelsen

"

för en tid om ett år.!

16. Till revisorer för en tid om ett år valdes Jesper Wikman och Leif Medham-

"

mar.!

17. Markus Wahlgren valdes att vara revisorssuppleant för en tid om ett år.!
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18. Valberedningen ska enligt stadgarna bestå av tre personer. Till valberedning utsågs Cia Hellström, Isak Malm och Mikael Söderholm med Cia

"

Hellström som sammankallande.!

19. Några övriga ärenden som enligt lag eller stadgar ska tas upp på stämman

"

hade inte anmälts.!

Stämman förklarades härefter avslutad och ordföranden tackade de närvarande för visat intresse.!

"

Vid protokollet!

"
"

Torsten Sojdelius!

"

Justeras:!

"
"

Östen Andersson!

!
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Stig Dahl!

