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               PROTOKOLL 

 
fört vid Amnehärad fiber ekonomisk förenings årsstämma 2022-04-10 i Amnehärads 
församlingshem. 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande, Suzanne Michaelsen Gunnarsson hälsade välkommen och öppnade 
mötet. 

 
§ 2 Godkännande av röstlängd 

Suzanne föreslog mötet att godkänna deltagarna på mötet som röstlängd. 
 

Beslut: att besluta enligt förslaget. 
 
§ 3 Val av stämmofunktionärer 

a) Ordförande 
Stämman föreslog att Jan Hassel sitter ordförande. 
  

Beslut: att besluta enligt förslaget. 
 
b) Sekreterare 

Stämman föreslog Anita Wieweg. 
 

Beslut: att besluta enligt förslaget. 
 

§ 4 Val av justerare tillika rösträknare 
 Stämman föreslog Karl-Erik Bergström och Björn Helge. 
 

Beslut: att besluta enligt förslaget. 
  
§ 5 Fråga om stämmans behöriga utlysande 

Mötesordförande redogör för att kallelse annonserats via Mariestadstidningen och 
anslagstavlan i god tid före mötet och föreslår att stämman i och med det kan 
anses behörigt utlyst. 

 
Beslut: att besluta enligt förslaget. 

 
§ 6 Fastställande av dagordning 

Dagordningen föredrogs av ordförande. 
 

Beslut: att fastställa dagordningen enligt förslaget. 
 

 § 7 Styrelsens: 
a) Årsredovisning 

Suzanne föredrog årsredovisningen. Mötesordförande föreslog att stämman 
godkänner redovisningarna. Bilaga 1. 

 
Beslut: att besluta enligt förslaget. 
 

 
b) Revisionsberättelse  

Revisorn Mikael Ericksson läste upp revisionsberättelsen. Bilaga 2. 
 

Beslut: stämman beslutade att godkänna revisionsberättelsen. 
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§ 8 Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning, samt disposition av 

årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
 Mötesordförande föreslår att vinst får kvarstå på kontot till följande år. 

 
Beslut: att besluta enligt förslaget. 

 
§ 9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  
 Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen. 

 
Beslut: att besluta enligt förslaget. 

 
§ 10 Frågan om arvode till styrelseledamöter och revisorer 

Styrelsen föreslår oförändrat arvode, dvs. det utgår inget arvode till 
styrelseledamöter och revisorer. 

 
Beslut: att besluta enligt förslaget. 

 
§ 11 Medlemsavgift och andra avgifter 

a) Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift, dvs. 100 kr. 
 

Beslut: att besluta enligt förslaget. 
 

b) Styrelsens verksamhetsmedel  
Styrelsen föreslår att ordförande, sekreterare och kassör har rätt att ta ut för 
omkostnader upp till 2 000 kr.  

 
Beslut: att besluta enligt förslagen. 

 
§ 12 Val av ordförande  1 år 

Stämman föreslår att Suzanne Michaelsen Gunnarsson väljs till ordförande.  
 

Beslut: att besluta enligt förslagen. 
 
               § 13 Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 1 år  
  Allan Gustavsson, vice ordförande 

 Gunilla Gustavsson, kassör 
  Anita Wieweg, sekreterare 
  Per-Arne Brandberg, ledamot 
  Per Ericksson, ledamot 
  Henrik Helmersson, suppleant 
  Christian Lindholm, suppleant 
  

Beslut: att besluta enligt stämmans förslag. 
 
               § 14 Val av revisorer  1 år 

 Mikael Ericksson, revisor 
  Camilla Hjelman, revisorssuppleant 
 

Beslut: att besluta enligt stämmans förslag. 
 
§ 15 Val av valberedning  1 år 

 Stämman föreslår Jan Hassel och Stefan Helge.  
 

Beslut: att besluta enligt förslag. 
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§ 16 Avslutning 
 Mötesordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
Suzanne informerade om nytt avtal med Telia from 1/11 -22. 
Bilaga 3. 

 
 
Vid protokollet  
 
_____________________________________ 

               Anita Wieweg  
 
 
               Justeras 
 
              ____________________________________ 
              Jan Hassel, Ordförande 
 
              ____________________________________ 
              Karl-Erik Bergström, justerare 
 
              ____________________________________ 
              Björn Helge, justerare 
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