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Protokoll fört vid Föreningsstämma för

BroNet i Lysekil Ekonomisk förening
Härnäsets Folkets Hus 2016-06-28
Närvarande vid föreningsstämman var 28 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 Eva Olsson 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 Jan-Erik Eriksson 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 999 kr
per år och ledamot. Därutöver kan kostnadsersättning utgå. Stämman beslutade också att
styrelsen ges möjlighet till 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.
Revisorsarbetet skall vara ideellt och inget arvode utgår under det kommande året.

2
§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 omval på två år.
- Jan-Erik Eriksson kvarstår ytterligare ett år.
- Christofer Josefsson kvarstår ytterligare ett år.
- Inge Josefsson omval på två år.
- Lennart Olsson kvarstår ytterligare ett år.
- Peter Rönnow omval på två år.
- Kenneth Fors nyval på två år.
- Camilla Winther nyval på två 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:
Deltagande medlemmar ansåg att medlemmarna skulle få tillgång till årsredovisningen i god
tid innan årsmötet förslagsvis i samband med kallelsen till årsmötet. Vidare framfördes
synpunkter på årsstämmans sena tidpunkt och föreslog söndag förmiddag efter Kristi
Himmelsfärds dag som lämplig tidpunkt för föreningens årsstämma, eftersom många
fritidsboende vanligen besöker sina stugor den helgen.
§17 Mötet avslutades
Thomas Knutsson avslutade årsstämman

________________________
Peter Rönnow vid protokollet

__________________________
Paul Christensson, ordförande vid stämman

Protokollet Justerat:

__________________________
Eva Olsson

__________________________
Rolf Mattsson

