
Protokoll fört vid Ordinarie Årsstämma Otterbäcken Fiber Ekonomiska Förening. 

Tid: Onsdag den 20 mars 2019 kl 19 00. 

Plats: Folkets Hus, Otterbäcken.  

• Mötet öppnas av Staffan Gustafsson, föreningens ordförande. 

• Röstlängden godkänns av stämman. 

• Till stämmans ordförande väljs Staffan Gustafsson och till sekreterare Gunilla Palmquist. 

Leif Jansson väljs att gå in som mötesordförande under punkt 9. 

• Till justeringsmän tillika rösträknare väljs Åsa Melander och Roger Qvist. 

• Mötet konstaterar att stämman är utlyst i behörig ordning. 

• Dagordning fastställs. 

• Ordförande föredrar styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse som godkänns 

och läggs till handlingarna.  

• Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2018. Stämman 

beslutade även att årets resultat 3 219 kr balanseras i ny räkning.  

• Leif Jansson ersätter stämmans ordförande på denna punkt. Stämman beslutar att 

bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

• Stämmans ordförande tjänstgör igen. Styrelsen föreslår att inga arvoden skall utgå till 

styrelseledamöterna under 2019. Stämman beslutar enligt förslaget. 

• Fastställande av medlemsavgift under 2019. Styrelsen föreslår en oförändrad 

medlemsavgift på 200 kronor under 2019. Stämman beslutar enligt förslaget.???? 

• Val av ordförande på ett år. Valberedningens förslag är omval av Staffan Gustafsson. 

Stämman beslutar enligt förslaget. 

• Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 

Valberedningens förslag är: 

Marie Wedin, ledamot omval 2 år 

Gunnar Södergren, ledamot omval 2 år. 

Bo-Göran Romppanen, ledamot, omval 2 år. 

Marcus Johansson suppleant omval 2 år. 

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. 

Kvarstående ledamöter från föregående årsstämma:  



Gunilla Palmquist sekreterare 1 år kvar 

Ulf Nilsson ledamot 1 år kvar. 

Aron Kardeus suppleant 1 år kvar. 

• Val av revisor och revisorssuppleant. 

Valberedingens förslag är Christina Blom, revisor 1 år. 

Kirsti Lindmark Jansson, revisorssuppleant 1 år, omval. 

Stämman beslutar enligt förslaget. 

• Val av delegater till GFEF:s årsstämma.  

Gunilla Palmquist och Marcus Johansson väljs på 1 år vardera 

• Stämman väljer Jan Feltsten, Jens Åke Nilsén och Benny Folkesson till valberedning på 1 

år. Valberedningen utser sammankallande inom sig. 

• Övrigt. Ordförande Staffan avtackar Marie-Louise Nilsson som avgår som revisor efter 

att ha varit revisor i föreningen sedan starten 2014. 

• Ordföranden tackar för visat intresse och engagemang samt avslutar årsmötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollförare  Justerare  Justerare 

 

 

 

 

 

Gunilla Palmquist  Åsa Melander Roger Qvist   

 

 

 


