
Protokoll från föreningsstämma i Fole Lokrume fiber 
ekonomisk förening 
 
den 29 juni 2021 i Rickards trädgård 
 
1.Rickard hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet för öppnat 
 
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman 
Valberedningen föreslog Rickard Hansson som ordförande för stämman och Anna Rönnle som 
sekreterare. 
Valdes enligt valberedningens förslag. 
 
3. Val av två justeringspersoner 
Stämman föreslog Tryggve Lindvall och Sören Norman 
Valdes enligt stämmans förslag. 
 
4. Utlysande av stämman. 
Beslutades att stämman hade blivit behörigt utlyst. 
 
5. Fastställande av dagordning. 
Dagordningen delades ut till samtliga i pappersform. 
Beslutades att fastställa dagordningen. 
 
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse 
Tryggve redovisade för det ekonomiska läget. Vi har blivit fler medlemmar i föreningen.  
Ordföranden berättar om kommande uppdateringar av hemsidan samt verksamhetsplanen.  
Ordföranden föredrar revisorernas berättelse, samtliga deltagare har fått en egen kopia.  
 
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt 
disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen 
Beslutades att fastställa balans- och resultaträkningen. 
Beslutades att disponera årets resultat enligt den fastställda balansräkningen. 
 
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2020.  
 
9. Arvoden 
Beslutades om ett halvt prisbasbelopp till styrelsen.  
 
10. Budget och verksamhetsplan 
Ordföranden läste upp verksamhetsplanen och budget. 
Beslutades att fastställa den föreslagna verksamhetsplanen och budgeten. 
 
11. Medlemsinsats, medlemsavgift och andra avgifter 
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift och medlemsinsats. 
Beslutades enligt styrelsens förslag. 
 
12. Val av ordförande 
Valberedningen föreslog: Rickard Hansson som ordförande på ett år 
Valdes enligt valberedningens förslag. 
 
13. Styrelseledamöter och suppleanter 



Valberedningen föreslog:  
Omval Anna Rönnle, två år 
Omval Magnus Nypelius, två år 
Suppleant, nyval Katarina Thomsson, två år 
Valdes enligt valberedningens förslag. 
 
14. Revisorer och revisorssuppleanter 
Valberedningen föreslog: Anna Samuelson. Omval 1 år 
Jan-Olof Lindby. Omval 1 år 
Ingemar Engsfrid, Revisorssuppleant omval 1 år 
Valdes enligt valberedningens förslag. 
 
15. Val av valberedning 
Styrelsen föreslår Kjell Johansson som sammankallande 
Rune Skoglund 
Kjell Labory 
Valdes enligt styrelsens förslag. 
 
16. Övrigt 
Inga övriga ärenden var anmälda till styrelsen innan stämman och inga övriga ärenden 
togs heller upp då dagordningen lästes igenom under 5§. 
Tryggve informerar om kommande arbete med nya avtal 2024.  
 
17. Avslutande av stämman 
Ordföranden tackade stämmodeltagarna för medverkan och förklarade stämman 
avslutad. 
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