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Protokoll fört vid årsstämma med Grövelfiber Ekonomisk förening 
i Storsäterns bystuga den 3 april 2015 kl. 18.00

Närvarande:
Styrelsemedlemmar; Arne Näsvall, Anders Persson, Hans Segerhjelm, Lars Ericson, 
Mats Sjöstrand. Adjungerad; Göran Salmonsson.
Ytterligare deltagande medlemmar enligt bifogad närvarolista, inklusive de ovan 
listade 48 st. Totalt inklusive ytterligare familjemedlemmar ca 70 personer närvarande.

1§. Mötet öppnades av v. Ordf. Anders Persson som hälsade deltagarna välkomna.

2§. Till ordförande för årsstämman, enligt styrelsens förslag, valdes Anders Persson.
Till protokollförare för årsstämman, enligt styrelsens förslag, valdes Hans Segerhjelm.

3§. Stämman godkände att den cirkulerande närvarolistan (bilaga 1) skulle utgöra grund för 
röstlängd. Medlemmar hade rösträtt med 1 röst per medlemsavgift.

4§. Till justerare och tillika rösträknare valdes Per Arne Malmqvist och Lennart Eriksson.

5§. Årsstämman ansågs behörigt utlyst genom medlemsutskick via e-post. Medlemmarna 
har också fått årsmöteshandlingarna tillsända via e-post.

6§. Årsstämman fastställde dagordningen.

7§. Årsredovisningen; verksamhetsberättelsen (bilaga 2) och revisionsberättelsen (bilaga 3)
samt den ekonomiska årsredovisningen (bilaga 4) lades med godkännande till 
handlingarna.

8§. Årsstämman fastställde resultat och balansräkningen, och beslutade att överföra årets 
resultat i ny räkning enligt styrelsens förslag.

9§. Årsstämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade.

10§. Beslutades att ersättning utgår till styrelseledamöter med totalt 25.000 kr för år 2014 
och för år 2015 med 30.000 kr att fördelas inom styrelsen och till revisorerna efter 
styrelsebeslut.

11§. Beslutades att medlemsavgiften för 2015 ska vara 200 kr. Mötet beslutade även att för 
att ta höjd för kommande avskrivningar debitera medlemmarna en nätavgift på mellan 
100 till 150 kr per månad.

12§. Val av styrelseledamöter. Styrelseledamöterna Mats Sjöstrand och Arne Näsvall har 1 
år kvar av mandatperioden. Valberedningen föreslår omval av Anders Persson, Hans 
Segerhjelm och Lars Ericson för en period av 2 år. Som ny styrelseledamot föreslår 
valberedningen Göran Salmonsson för en period av 2 år.
Beslutades att följa valberedningens förslag med skillnaden att Göran Salmonsson väljs
på 1 år.

Styrelsens sammansättning efter denna årsstämma;

Styrelseledamöter:
Anders Persson
Hans Segerhjelm
Lars Ericson

mandatperiod
2015-2016
2015-2016
2015-2016

Styrelseledamöter:
Mats Sjöstrand
Arne Näsvall
Göran Salmonsson

mandatperiod
2014-2015
2014-2015
2015
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13§. Till revisor på 1 år valdes Håkan Daniels, och till revisorssuppleant på 1 år valdes 
Kerstin Jakobsson.

14§. Valberedningen har bestått av Göte Carlsson och Åke Näslund. Beslutades omval av 
Göte Carlsson och Åke Näslund till ny valberedning där Göte Carlsson är 
sammankallande.

15§. Övriga ärenden. Beslutades i enlighet med förslag i stämmans kallelse att ett troligt 
överskott av medlemmarnas anslutningsavgifter i stället för återbetalning upplägges 
som skuld till medlemmarna i föreningens redovisning.

Bakgrund: Efter projektets avslut så kommer vi att ha en anläggningstillgång till ett 
värde av ca 2.000.000kr. Denna anläggningstillgång ska läggas upp på avskrivning på 
20år. De årliga avskrivningarna för föreningen om ca 100.000 kr skall tillsammans med 
kostnaden för underhållsavtal utdebiteras på medlemmarna som s. k. nätavgift. Så 
länge överskott enligt ovanstående stycke räcker avses utdebiteringarna belasta detta 
konto. Därefter sker fakturering på respektive medlem.

16§. Anders Persson avslutade mötet och tackade mötesdeltagarna för deras medverkan. 

Hans Segerhjelm Anders Persson
Protokollförare Årsstämmans ordförande            

justeras

Per Arne Malmqvist Lennart Eriksson
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