
Årsmöte 
Föreningsstämma Sönnasjöfiber ek.förening  
1 december 2020, Fyrås Föreningshus kl 19  
 
1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  
Kenneth Jonasson och Mikael Berntsson omvaldes 
 
2. Godkännande av röstlängden  
8 närvarande 
 
3. Val av två justeringspersoner  
Sven Färdmo, Anders Danielsson 
 
4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning  
Ja, 2 gånger på facebook samt via sms-utskick. 
 
5. Fastställande av dagordningen 
Ja 
 
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen  
Anders Eng gick igenom fjolårets. 
Robert Färdvall läste Aki Järvinens revisionsberättelse  
Avskrivning, anläggningstillg¨ngar. 42.000 SEK 
Kassan per 31 december, 2019. 605.000 SEK 
 
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller 
förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.  
Ja, godkännes. 
 
8. Budget för nästkommande år.  
Anders Eng gick igenom nästkommande års budget. 
 
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna  
Ja 
 
10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna  
Noteras att Anders Eng inte debiterar för löpande redovisning på konsultbasis under 2019. 
Godkännes det? Ja! 
 
11. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår  
Styrelsen lämnar oförändrad nätavgift godkännes det? Ja! 
 
12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.  
Omval på sittande Kerstin Dafnäs och Rolf Hurtig som förslag, godkännes, Ja! 
 
13. Val av kassör.  
Omval på sittande Ander Eng, godkännes, Ja! 
 
14. Val av styrelsens ordförande  
Sittande Kenneth Jonasson omvals, godkännes, Ja! 
 
15. Behandlande av inkomna motioner eller av styrelsens förslag.  
Behandlas ej pga corona, covid.  
 
16. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter  
Sittande revisorer omvals, Aki Järvinen och Rickard Olofsson 
 
17. Val av valberedning, minst 2 personer, varav en sammankallande  
Omval på valberedningen, Pär Färdmo och Björn Häggdalen. 
 



18. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar 
Behandlas ej pga corona, covid.	
	
Omröstning	
-	Utbetalning	20st	
-	Spara	kassan	med	ny	omröstning	nästa	årsmöte	22st	
	
	
§18 Avslutande Stämman avslutades. 
 
 
 
……………………………………  
Kenneth Jonasson (ordförande) 
 
 
 
 ……………………………………  
Mikael Berntsson (sekreterare)  
 
 
 
Justeras  
 
 
 
…………………………………..  
Sven Färdmo 
 
 
 
 …………………………………….  
Anders Danielsson 


