ÅRSMÖTE FIBER I BOGE
Protokoll fört vid årsmöte med Fiber I Boge Ekonomisk förening 2015‐02‐25

Tid:

25 februari 2015

Plats:

Boge Bygdegård

Närvarande: Se bif röstlängd

1. Mötets öppnande
Göran Radhe öppnade mötet och hälsade alla välkomna
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Göran Radhe valdes till ordförande för mötet och Annica Ahlquist valdes till sekreterare för
mötet
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Bertil Olsson och Eleonor Törner valdes till justerare och rösträknare
4. Fastställande av röstlängd
Närvarolista skickades runt och godkändes som röstlängd
5. Årsmötets behöriga utlysande
Kassören Ann‐Britt Magnusson informerade om att kallelse via mejl skickats ut till medlemmarna,
kallelse har legat ute på hemsidan samt brev har delats ut i brevlådor till de som inte uppgett
någon mejladress. Detta godkändes som behörigt utlysande
6. Fastställande av föredragningslista
Utskickad föredragningslista godkändes
7. Verksamhetsberättelse
Göran Radhe läste upp föreningens verksamhetsberättelse som därefter godkändes
8. Ekonomi
 Kassören redogjorde för föreningens ekonomi och den godkändes
 Revisorernas berättelse: Revisor Johan Arwidsson läste upp revisorernas berättelse som
godkändes av mötet
 Ansvarsfrihet: Efter revisorernas berättelse beslutade mötet att ge styrelsen
ansvarsfrihet för år 2014
9. Verksamhetsplan 2015
Göran Radhe läste upp föreningens Verksamhetsplan som därefter godkändes.

10. Faställande av årsavgift förår 2015
Förslaget från styrelsen att avgiften ska vara oförändrad, 100:‐/år, godkändes av mötet
11. Val av styrelsens ledamöter
Val av styrelseledamöter förrättades helt enligt valberedningens förslag:
Ordf Göran Radhe
ett år
Ledamot Martin Eriksson
omval två år
Ledamot Bert‐Åke Sandelius
omval två år
Ledamot Ann‐Britt Magnusson
omval ett år
Ledamot Kent Nordberg
omval ett år
Ledamot Fredrik Barkö
omval ett år
Ledamot Annica Ahlquist
ett år kvar av sin mandattid
12. Revisorer
Johan Arvidsson och Lisbeth Kilpiä omvaldes på ett år med Johan som sammankallande.
13. Val av valberedning
Johan Lundqvist och Björn Magnusson omvaldes till valberedning med Björn Magnusson som
sammankallande
14. Övriga frågor
Inga övriga frågor hade inkommit
15. Mötets avslutande
Mötes ordförande, Göran Radhe, tackade för visat intresse och avslutade mötet
Eftermötet serverades kaffe. Det gavs också information om hur långt arbetet har kommit under
år 2014 och det fanns möjlighet att ställa frågor.
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