
Protokoll fört vid Ordinarie Årsstämma Otterbäcken Fiber Ekonomiska 

Förening genomförd med poströstning. 

Tid: Söndagen den 16 maj 2021 kl 16 00 då rösträkningen genomfördes. 

Plats: Folkets Hus, Otterbäcken.  

1. Mötet öppnas av Staffan Gustafsson, föreningens ordförande. 

2. Röstlängden består av de som lämnat poströster, vilket är 26 st. Röstlängden är 

därmed fastställd.  

3. Till stämmans ordförande väljs Pia Lidvall och till sekreterare Gunilla Palmquist. 

Dessa valdes vid rösträkningen. 

4. Till justeringsmän tillika rösträknare förslås Heinz Kusch och Benny Folkesson. 

Stämman beslutade enligt förslaget med 26 röster för och   0 emot    0   avstod 

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. Enligt stadgarna ska kallelse skickas 

ut minst 4 och högst 6 veckor före stämman. Förslaget är att stämman blivit utlyst i 

behörig ordning. 

Stämman beslutade enligt förslaget med 26 röster för och 0   emot    0   avstod 

6. Dagordning fastställs.  
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse. Se bilagor 

Förslaget är fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om 
disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
Stämman beslutade enligt förslaget med   26 röster för och 0    emot 0   avstod 

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter. Förslaget från revisorerna är att ge 
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.  
Stämman beslutade enligt förslaget med 23 röster för och   0  emot   3 avstod 

9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.  
Inga arvoden föreslås för verksamhetsåret 2021. 
Stämman beslutade enligt förslaget med 26   röster för och    0 emot      0 avstod 

10. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.  
Förslaget är att årsavgiften ligger kvar på 200 kr även 2021 
Stämman beslutade enligt förslaget med 26   röster för och 0    emot    0   avstod 

11. Val av ordförande på ett år. Valberedningens förslag är omval av Staffan Gustafsson. 
Stämman beslutade enligt förslaget med 26 röster för och 0 emot  0     avstod 

12. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 
Valberedningens förslag är att Bo-Göran Romppanen och Gunnar Södergren väljs om 
på 2 år 
Stämman beslutade enligt förslaget med 25 röster för och   0  emot 1   avstod 
Valberedningens förlag är att Marcus Johansson väljs som ledamot på två år. 
Valberedningen har inget förslag på ny suppleant på 2 år. Platsen lämnas vakant. 
Stämman beslutade enligt förslaget med   26 röster för och  0   emot    0   avstod 

13. Val av revisor och revisorssuppleant. 

Valberedningens förslag till revisorer på ett år är omval av Christina Blom och Kirsti 

Lindmark Jansson.  

Stämman beslutade enligt förslaget med 26 röster för och  0  emot    0   avstod. 

14. Val av valberedning, tre personer, varav en ska vara sammankallande. Förslaget är 
Benny Folkesson (sammankallande) och Jens-Åke Nilsén samt en vakant.  



Stämman beslutade enligt förslaget med 26 röster för och 0   emot   0    avstod. 
 

15. Val av styrelseledamot och ersättare i Gullspångs Fibernät Ekonomisk Förening GFEF 
 (paraplyorganisation för alla fiberföreningar i Gullspångs kommun).  
Valberedningens förslag, Staffan Gustafsson, styrelseledamot på 2 år och Gunnar 
Södergren ersättare, 1 år.  
Stämman beslutade enligt förslaget med 26  röster för och   0  emot    0   avstod. 

16. Två ombud på GFEF:s årsstämma. Valberedningens förslag, Marcus Johansson och  
Gunilla Palmquist, båda på 1 år.  
Stämman beslutade enligt förslaget med 26   röster för och   0  emot   0    avstod 

17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens 

stadgar, och som anmälts till styrelsen före stämman.  

Inga övriga ärenden har inkommit till styrelsen  

18. Stämman avslutas. 
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