
Protokoll fört vid Föreningsstämma för BroNet i Lysekil 
Ekonomisk förening  

  

Härnäsets Folkets Hus 2015-06-25  

Närvarande vid föreningsstämman var 34 personer  

§§ 1- 17  

§ 1 Mötets öppnande  

Föreningens ordförande Thomas Knutsson välkomnade de närvarande och 

förklarade stämman  

öppnad.  

  

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet  

Stämman valde Paul Christensson till ordförande och Peter Rönnow till sekreterare.  

  

§ 3 Godkännande av röstlängd 

Stämman godkände röstlängden enligt bifogade närvarolista.  

  

§ 4 Val av Justeringsmän  

Till justeringsmän och rösträknare utsågs Maud Karlsson och Rolf Mattsson.  

  

§ 5 Kallelse till den årliga Föreningsstämman  

Kallelse och utsändande av dagordning har skett med e-post och brev. Mötet anser 

att utlysningen har skett i vederbörlig ordning.  

  

§ 6 Fastställande av dagordning  

Dagordningen fastställs av stämman.  

§ 7 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse  

Årsredovisningen (bilaga 1) presenterades av Jessika Olsson och Thomas Knutsson 

och  

revisionsberättelsen av Allan Wikström.  

  

§ 8 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om 
disposition av  

årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen  

Stämman beslutade att fastställa balansräkningen och resultaträkningen  

§ 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna  

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och revisorerna.  

  

§ 10 Frågan om arvoden till styrelseledamöter och eventuella 
styrelsesuppleanter  

Föreningsstämman beslutade att arbetet för ordinarie styrelsearbete skall arvoderas 

med 990 kr  

per år och ledamot. Därutöver kan kostnadsersättning utgå.  

Revisorsarbetet skall vara ideellt och inget arvode utgår under det kommande året.  

  

§ 11 Beslut om medlemsavgift och andra avgifter  

Årlig medlemsavgift har satts till 100:- utöver en första insats om 100:- kr vid 
intresseanmälan.  

  



§ 12 Val av ordförande  

Thomas Knutsson utsågs till ordförande för nästa år.  

  

§ 13 Val av övriga styrelseledamöter  

Valberedningens sammankallande Ingrid Carlsson presenterade följande förslag:  

 Hans Blomstrand kvarstår ytterligare ett år.  
 Jan-Erik Eriksson omval på två år.  
 Christofer Josefsson nyval på två år.  
 Inge Josefsson kvarstår ytterligare ett år.  
 Lennart Olsson omval på två år.  
 Peter Rönnow kvarstår ytterligare ett år  

Förslaget antogs enhälligt av stämman.  

  

§ 14 Val av revisorer 

Till revisorer för det kommande året valdes Paul Christensson och Allan Wikström.  

  

§ 15 Val av valberedning  

Till valberedning valdes Ingrid Carlsson (sammankallande). Vidare valdes Roger 

Carlsson och  

Ulrik Johansson.  

  

§ 16 Övriga ärende 

 Möjlighet för styrelsen att arvodera extra arbetskraft vid behov.  
Det föreslogs att styrelsen skall ha möjlighet att vid behov arvodera en eller flera 
personer som  

extra hjälp till styrelse och föreningsarbete, samt att styrelsen själv kan besluta om 
detta från  

fall till fall.  

Stämman beslutade att ge styrelsen denna möjlighet.  

  

 På grund av en medlemsfråga uppdrogs till styrelsen att göra en genomgång av 

markavtalen  
och tillse att BroNet har avtal med samtliga berörda markägare.  

  

§ 17 Mötet avslutades  

________________________ __________________________  

Peter Rönnow vid protokollet Paul Christensson, ordförande vid stämman  

  

  

Protokollet Justerat:  

__________________________ __________________________  

Maud Karlsson Rolf Mattsson  

 


