
   

  

 

 

Protokoll fört vid extra föreningsstämma i Lane-Ryr Fiber Ekonomisk Förening 769624-
1723 den 10 november 2015 

 

§ 1 

Mötets öppnande (dagordningens punkt 1) 

Stämman öppnades av föreningens ordförande Bertil Sköldh. 

§ 2 

Val av ordförande samt sekreterare vid stämman (dagordningens punkt 2) 

Till ordförande vid stämman valdes Elving Andersson och till protokollförare valdes Fredrik 

Lundqvist. 

§ 3 

Godkännande av röstlängden (dagordningens punkt 3) 

En förteckning över närvarande medlemmar upprättades enligt bilaga 1. Stämman beslutade att 

använda denna förteckning som röstlängd. 

§ 4 

Val av två justeringspersoner tillika rösträknare (dagordningens punkt 4) 

Stämman valde Tore Karlsson och Torsten Niklasson till justeringspersoner. 

§ 5 

Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning (dagordningens punkt 5) 

Kallelse till extrastämman har skett genom utskick via e-post samt via vanlig post till de medlemmar 

som ej har tillgång till e-post. Kallelsen skickades den 1 november via epost och den 2 november via 

vanlig post och har även sedan dess varit annonserad på föreningens hemsida. Kallelsen finns bilagd 

detta protokoll i bilaga 2. Stämman konstaterades vara utlyst i behörig ordning. 

§ 6 

Fastställande av dagordningen (dagordningens punkt 6)  

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning som varit införd i kallelsen till 

stämman. 

§ 7 

Beslut om fastställande av styrelsens förslag till förändrade stadgar (dagordningens punkt 7) 

Fredrik Lundqvist gick igenom styrelsens förslag till förändrade stadgar. 

 

Det noterades att bilagan till kallelsen hade två felaktigheter. Den ena var ett stavfel i texten 

”Avgång for dock” där korrekt text skall vara ”Avgång får dock”. Det andra felet gällde en felaktig 

paragrafangivelse i texten ”Förändring med avseende på styrelsens sammansättning (paragraf 10)", 

den korrekta paragrafen är paragraf 11. Stämman bad att felaktigheterna skulle protokollföras men 

ansåg inte att dessa hade någon påverkan på beslutet. 

 



   

  

 

 

Stämman beslutade enhälligt att fastslå den ordinarie stämmans beslut om förändring av stadgarna. 

§ 8 

Mötets avslutande (dagordningens punkt 8) 

 
 

 

Protokollförare  Ordförande vid föreningsstämman 

   

Fredrik Lundqvist Elving Andersson 

   

   

Justeringsman  Justeringsman 

   

Torsten Niklasson Tore Karlsson 

 


