
 

 

 
 
 

Protokoll 
   Årsstämman 
   2019-04-28 
                    Öxabäcks bygdegård 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 Roland Schüler hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Val av mötesordförande samt dennes val av mötessekreterare 

Stämman beslutade att välja Roland Schüler till mötets ordförande och 
Ingemar Hjalmarsson till sekreterare för mötet. 
 

§ 3 Fastställande av dagordning 
Till dagordningen gjordes två tillägg.  
1. §15B Val av ordförande på 1 år.  
2. §17B Val av sammankallande på 2 år.  
3. Stämman godkände dagordningen. 

 
§ 4 Val av två justerare 

Stämman beslutade att välja Bernt Johansson och Lennart Eriksson till 
justerare. 
 

§ 5 Val av två rösträknare 
Stämman beslutade att välja Bernt Johansson och Lennart Eriksson till 
rösträknare. 
 

§ 6 Godkännande av röstlängden 
 Stämman godkände och fastställde röstlängden: 67 stycken röstberättigade. 
 
§ 7 Frågan om stämman blivit behörigt utlyst 
 Stämman ansåg att stämman enligt stadgarna blivit behörigt utlyst. 
 
§ 8 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse 

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för föregående verksamhetsår 
presenterades för stämman. Stämman beslutade att godkänna 
årsredovisningen. Eftersom revisionsberättelsen inte var tillgänglig för 
stämman begärde revisor Birte Bengtsson ordet och informerade om 
revisionen samt yrkade ansvarsfrihet för styrelsen. 
Revisionsberättelsen skickas ut till medlemmarna och läggs därefter 
tillsammans med verksamhetsberättelsen till handlingarna. 
 
 



 

 

§ 9 Beslut om fastställande av balans och resultaträkning samt om disposition 
om årets vinst eller förlust, enligt den fastställda balansräkningen 

 Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningen och att årets 
 förlust 92 023kr förs in i ny räkning. 
 
§ 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för det gångna året 
 Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§ 11 Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorer 
 Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till ledamöter.  
 Till revisor utgår arvode enligt faktura. 
  
§ 12 Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag av styrelsen 
 Styrelsens förslag: Årsavgift oförändrad 100kr 
             Nätavgift 226 
 Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag. 
 
§ 13 Beslut om insatsbelopp efter förslag av styrelsen 
 Finns inget. 
 
§ 14 Beslut om antal ordinarie ledamöter och suppleanter 
 Stämman beslutade att antalet ledamöter ska vara 7st och suppleanter 2st. 
 
§ 15 Val av styrelseledamöter samt suppleanter på två år 
 Roland Schüler, ordförande Omval 

Andreas Elmelid, ledamot  1 år kvar 
Ingemar Hjalmarsson, sekreterare 1 år kvar 
Tord Swedberg, kassör  1 år kvar 
Torgny Svedberg, ledamot  Omval 
Fredrik Emtervall, ledamot  Omval 
Anton Pettersson, ledamot Omval 
Håkan Rosengren, suppleant 1 år kvar 
Lars-Göran Holmgren, suppleant Nyval 
Stämman beslutade att välja ledamöter och suppleanter enligt valberedningens 
förslag. 
 

§ 15B Val av ordförande på ett år.  
Stämman beslutade att till ordförande välja Roland Schüler. 
 

§ 16 Val av revisorer och revisorssuppleant på ett år  
Styrelsens förslag: För år 2019 anlitas Henrik Ahlgren Mjöbäcks 
Bokförnings&Revisionsbyrå som revisor.  
Henrik Ahlgren, revisor  Nyval 
Tina Folkesson, revisorssuppleant Omval 
Stämman beslutade att välja revisorer och revisorsuppleanter enligt styrelsens 
och valberedningens förslag. 
 



 

 

 
§ 17 Val av valberedning på ett år 

Stämman beslutade att till valberedning välja, 
Ingemar Håkansson  Omval 
Ingamaj Amundsjö  Omval 
Joakim Mattsson   Omval 
Mats Eriksson  Nyval 
 

§ 17B Val av sammankallande på två år. 
Stämman beslutade att till sammankallande välja Ingemar Håkansson. 

 
§ 19 Mötets avslutning 
 Roland Schüler tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
      
Roland Schüler, mötesordförande Ingemar Hjalmarsson, mötessekreterare 
 
 
 
      
Bernt Johansson, justerare  Lennart Eriksson, justerare 


