
Protokoll för vid Fåröfiber Ekonomisk förenings årsstämma 2016
Dag: 25/3, plats: Fårö Bygdegård

Ordförande hälsade alla välkomna och gav en kort information om läget och beslutade avtal

§1. Val av ordförande samt protokollförare för årsstämman
Till mötesordförande valdes Hans Rosengren och som protokollförare valdes Björn Jonsson.

§2. Godkännande av röstlängd
 De till stämman anmälda 105 ökade till ca 200. Röstlängd fastställdes till 140.

§3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
 Till justeringsmän, tillika rösträknare valdes Mats Larsson och Daniel Wall.

§5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
  Fastslogs att stämman var behörigt utlyst.

§6. Fastställande av dagordning
 Dagordningen fastställdes.

§7. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen
 Årsredovisningshandlingarna presenterades av Hans Rosengren och revisionsberättelsen av Arne 
Korp vilka godkändes och lades till handlingarna

§8. Beslut om fastställande av balans och resultaträkning
 Beslut fattades att fastställa balans och resultaträkning och att godkänna årets underskott motiverat 
av tidigare uttagna medlemsavgifter.

§9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den gångna perioden.

§10 .Beslut om  arvoden
 Styrelsens har inga arvoden, kostnadsersättningar ges för utlägg. Arvode för revisor ingår i avtalet 
med Grant Thornton, ca 10 000 kr

§11. Budget 2016 och verksamhetsplan 2016
 Budget och verksamhetsplan presenterades av Hans Rosengren och godkändes av stämman.

§12. Medlemsavgift 2016 och övriga avgifter
Medlemsavgiften bestämdes till oförändrat 200 kr. Inga andra avgifter diskuterades

§13 .Beslut om antalet styrelseledamöter
Stämman fastställde att styrelsen ska även i fortsättningen bestå av 7 personer.

§14. Val av orförande för ett år
Hans Rosengren valdes till ordförande på 1 år.

§15. Val av övriga styrelseledamöter
 Arne Korp och Björn Jonsson omvaldes på 2 år och Katarina Silfvergren nyvaldes på 2 år.

§16. Val av revisor och revisorssuppleant på ett år
 Bengt Öberg omvaldes som revisor och Carina Hammander nyvaldes som revisorsuppleant på 1 år.



§17 Val av valberedning omfattande tre ledamöter
  Stämman fastställde Anders Hertzman som sammankallande och Ulf Fohlin och Johannes Serck 
till valberedning för ett år

§18. Övriga ärenden
 Inga övriga ärenden togs upp.

Ordföranden avtackade Tomas Grafström för sitt arbete i styrelsen och Fredrik Adelsköld som 
revisorssuppleant
Ordföranden tackade årsstämman för visat intresse och avslutade mötet. Efter årsstämman lämnades
information om fortsättningen och en frågestund om gemensamma och egna lösningar på 
förbindelser avslutade dagen.

Justeras:

______________________________ _______________________________
Mats Larsson Daniel Wall

______________________________
Hans Rosengren, ordförande


