
Protokoll fött vid föreningsstämma för Halla Sjonhem
Viklau Fiber Ekonomisk förerirg

2018-03-05 i Halla Bygdegård

l.Mötets öppnande
Ordförande GöteJohansson förklarade mötet för öppnat.

2.Yal av ordfiitande samt selcetemte vid stämman
Till stämmans ordfötande valdes Kjell Norman och till stämmans sekretetare valdes Kiell
Lydänge.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 17 personer aäwarande på stämman.

4. Y al av w ä jus tedngspers oner tillika rösträknare
Sämman valde Heige Edksson och Ulla Larsson.

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig otdning
Stämman far;ln att sålunda hade skett.

6. Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.

7. Styrelsens åtsredovisningshandlingat och tevisionsberättelse
Föreningens sekreterare Gunnar Södergten föredrog styrelsens verksamhetsberättelse.
Förcningens kassöt Mats Ählby fötedtog det ekonomiska utållet, resultatrapport och
balansrapport. Revisor Anders Södedund föredrog revisionsberättelsen vilken yrkade
ansvarsfrihet för stytelsen.

8. Beslut om fastställande av balansräkning och tesultattäkning samt disposition av årets
vinst ellet fiitlust enligt den fastställda balansräkningen
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt godkände att födusten övedördes till ty
räkning.

9. Beslut om ansvarsfrihet fiir styrelsen
Stdmman bevilj ade ansvarsfrihet för styrels en.

10. Fråga om awode till stytelsen och revisoret
Då varken stytelse eller tevisorer ytkade någon etsättning beslutade stämman att atvodet skulle
sättas till0 kronor.

L1. Budget
Mats Ahlby fötedrog stytelsens förclag till budget för 2018 och stämman godkände denna.

12. Medlemsavgift och andra avgifter
Stämman beslutade aff medlemsavgiften (vilken betalas en gång vid nytt medlemskap i
föteningen) skall kvarstå pä 200 kronot.

fii. Beslut om antal styrelseledamöter
Stadgarna ger ett utrymme om 3 till 9 medlemmar i styrelsen. Stämman beslutade på förslag från
valberedningen att antalet skall vata 6 stycken föt 2018.



t4.Yal av ordfiitande
Till föreningens ordfötande föt 2018 valdes GöteJohansson.

15. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Tili styrelseledamötet pä wä åt valdes Olof Fadnder och Gunnar Södergren.

L6.Yal av revisoter och revisotsuppleanter
Stämman valde Anders Söderlund och Christer Mårtensson till ordinarie revisoter och Hans-Olof
Hägg tili revisorssuppleant.

17.Yal av valbercdning fte personer, vatav en skall vafa sammankallande
Till valberedning valdes Nicklas Ahlby (sammankallande), LeifJansson samt Petet Vahlgten

1.8. Övdga ätenden som skall tas upp på fiiteningsstämman enligt lag eller föteningens
stadgar, och som anmälts till stgelsen senast två veckor fiite årsmötet
Inga ärenden

L9. Information diskussion
- Mats Ahiby redogjorde föt förslag till avtal med Halla bygdegård, Sjonhems

hembygdsgård och Viklau förcamlingshem. Stämmafl gav styrelsen i upp&ag att gäitdare
med avtal enli.gt detta förslag.

- Infortnation gavs också om den nya hemsidan som styrelsen nu har konffoll övet.

20. Avslut
Ordfötanden fö&larade stämman för avslutad

Otdfötande Sekretetare

Justeras Justeras

Ulla Larsson


