
Båraryd-Hestra Fiberförening Årsmöte 

    
Tid Torsdag 7/4, 2016,  kl. 19.00-21.00 
Plats Föreningsgården 
 
Närvarande:  Styrelsen och ett 30-tal medlemmar. 

 
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 

Mötet öppnades av Bo Adolfsson och närvarande hälsades välkomna. 
Bo Adolfsson valdes till ordförande för mötet och Per Svenningsson till mötessekreterare. 
 

2. Godkännande av röstlängd. 
Punkten uppskjuts till den behövs. 

     
3. Val av två justeringsmän 

Rolf Svensson och Anders Eliasson valdes att justera protokollet. 
 

4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 
Frågan besvarades med ett ja.  

 
5.  Fastställande av dagordningen. 

Kallelse skickade ut 150319. Dagordningen kunde godkännas. 
 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisningshandlingar och 
revisionsberättelsen. 
Mötessekreteraren läste upp revisionsberättelsen. 
Kassören redovisade räkenskaper och budget för 2015.  
De föredragna handlingarna godkändes.  

 
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen 

Resultat läggs i ny redovisning. 
 
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet. 
 
9. Beslut om antal styrelseledamöter. 

Styrelsen skall bestå av 5 ordinarie och 3 suppleanter. 
 
10. Val av ordförande för ett år. 

Bo Adolfsson valdes till ordförande för ett år. 
 

11. Val av övriga styrelseledamöter. 
Alf Johansson omvaldes som ledamot på 2 år. 
Kurt Johansson omväljs som ordinarie ledamot på 2 år. 
Fredric Bondéus omvaldes som suppleant på 2 år. 
Per Svenningsson och Leif Carlsson kvarstår som ordinarie ledamöter på 1 år. 
Björn Andersson och Lars Englund kvarstår som suppleanter i 1 år. 



 
12. Val av revisorer. 

Omval på Magnus Ambjörnsson och Anders Johansson 
 

13. Val av valberedning. 
Tomas Johansson och Anders Forsberg omvaldes. 
 

14. Fråga om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer. 
Inget arvode utgår till styrelsen. 

 
15. Fråga om årsavgift 

Ingen årsavgift tas ut. 
 
16. Behandling av inkomna motioner. 

Inga motioner har inkommit. 
 
17. Övriga frågor 

Bosse informerade om den grusning av vägarna som kommer att göras under våren. 
 
 
Mötet avslutades. 
 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justerat 
 
 
 
 
Per Svenningsson   Bo Adolfsson 
Sekreterare    Ordförande 
 
 
 
 
Rolf Svensson   Anders Eliasson 
Justeringsman   Justeringsman 


