
GETTJÅRN-HÅLSERAD PTotoKoII
FIBER Ek.ft)r Ord. Årsstämma
Org.numm er 7 69 622-3 663

Tid: 2012-03-01kl. 19.00
Plats: Gyda, Gettjäm

s1
Välkommen Föreningens ordft)rande Nils Larsson hälsade välkommen till de ca.70 tal

medlemmar som infunnits sig och forklarade mötet öppnat.

s2
Mötes ordf Till ordfiirande ftir mötet valdes Nils Larsson och till sekreterare valdes
o sekt. Leif Danielsson.

s3
Röstlängd Röstlängden godkändes av stämman, består av 173 medlemmar.

$4
val av justerings Att jiimte ordförande justera dagens protokoll valdes Lars Nilsson
personer och Ingvar Jansson.

$s
Godkännande Annons infiird i Sunne-Nytt 1512. Stämman godkände den.
kallelse

$6
Fastställande Förslagtilldagordninggodkändes.
dagordning

s7
Årsredovisning Styrelsens berättelse av den ekonomiska verksamheten ftir 2011
revisionsberättelse godkiindes.

s8
Balans o Resultat Stämman fastställde balansräkning, resultaträkning samt disposition
räk. Disposition av årets vinst 14 939 W, enligt den fastställda balansriikningen.

se
Ansvarsfrihet Stiimman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet det gångna verksamhets-

året.

$10
Arvoden Stämman beslutade att inget arvode skall utgå till styrelse och revisorer.

s11
Medtems o Stämman beslutade att medlemsavgift skall vara 200 k och insats

andra avg 19900 kr.
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Val av ordf.

Val av styrelse

ledam o suppl.

Val av revisor

o suppl

Val av val-
bered

Stadge

ändring
övr. ärenden

Mötets avslut

Vid protokollet:

$12
Stämman omvalde enhälligt Nils Larsson till ftireningens ordftirande på 1 år.

sls
Stämman valde styrel seledamöter enl. fti lj ande :

Kassör: Kerstin Lundin 2är
Sekreterare: Leif Danielsson 2 är
Ledamöter: Lars-Erik Eriksson 2 ån

Börje Nyström 2 är
Peter Sagerdal I år
Rolf Gatback 1år
Bosse Djurberg I är
Lotta Wikström I år

Suppleanter: BengtLarsson
Rolf Magnusson

$14
Stiimman valde Per-Olov Arnf;ilt till revisor och Arne Larsson till revisor-
suppleant.

$1s
Till valberedning omvaldes:
Bertil Mattsson (sammankallande)
Ingvar Jansson

s16
Stämman beslutade enhälligt att anta styrelsens ftirslag på stadgeändringar.
De lorevisades på storbildskärm och gicks igenom punkt for punkt.

$17
Ordftirande förklarade mötet för avslutat.
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