Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Laneryr Fiber Ekonomisk Förening
769624-1723 den 19 juni 2012

Föreningsstämman öppnades av Kurt Svan.
§1
Till ordförande vid föreningsstämman valdes Christer Olsson och till protokollförare valdes Fredrik
Lundqvist.
§2
En förteckning över representerade medlemmar upprättades enligt bilaga 1. Förteckningen
godkändes som röstlängd.
§3
Föreningsstämman valde Tore Karlsson och Elving Andersson till justeringspersoner.
§4
Föreningsstämman konstaterades vara utlyst i behörig ordning.
§5
Fastställande av dagordningen. Föreningsstämman beslutade att stryka punkt 16 – övriga ärenden –
då inga ärenden inkommit. Punkt 6 beslutades bli en redovisning av nuläget i föreningen och punkt
7 och 8 skjöts upp tills nästa ordinarie stämma.
§6
Verksamhetsberättelse för perioden sedan bildandet lästes upp och föreningens ekonomi
redovisades.
§7
Punkten skjöts upp tills nästa ordinarie föreningsstämma 2013
§8
Punkten skjöts upp tills nästa ordinarie föreningsstämma 2013.
§9
Föreningsstämman beslutade att anslå en pott om 10000 SEK att disponeras av styrelsen för att
täcka privata omkostnader i samband föreningsarbete.
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§ 10
Ingen budget har upprättats.
§ 11
Föreningsstämman beslutade att storleken på medlemsavgiftern och insattsen skall vara oförändrad.
§ 12
Föreningsstämman valde Bertil Sköldh till styrelseordförande (1 år) och Göran Svan (omval 2 år),
Bertil Sköldh (omval 2 år), Fredrik Lundqvist (omval 2 år), Stig Olsson (omval 2 år), Elisabeth

Carlsson (omval 1 år), David Andersson (nyval 1 år), Olov Olsson (nyval 1 år), Davor Foltin (nyval
1 år) och Peter Andersson (nyval 1 år) till styrelseledamöter
§ 13
Till revisor valdes Christer Oltegen och till revisorssuppleant valdes Eva Oltegen, båda för tiden
fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.
§ 14
Till valberedning valdes Ulla Fagerberg Martinsson och Annika Grundberg. Till sammankallande
valdes Ulla Fagerberg Martinsson.
§ 15
Styrelsens förslag till nya stadgar föredrogs för föreningsstämman. Föreningsstämman beslutade
efter diskussion att enhälligt anta styrelsens förslag till nya stadgar enligt bilaga 2.
Ordföranden påminde om att beslutet om stadgeändringen blir giltigt bara om det antas på två efter
varandra följande föreningsstämmor, och att det på den andra stämman krävs att minst två
tredjedelar av de röstande eller den högre majoritet som krävs, enligt 7 kap. 15 § lagen om
ekonomiska föreningar, röstat för förslaget.
Beslutet ska därför tas upp till förnyad prövning vid nästa föreningsstämma. En kallelse till en extra
föreningsstämma kommer att skickas ut.
§ 16
Punkten stryks.
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§ 17
Föreningsstämman avslutades
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