
 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRENINGSSTÄMMA I 

ALFA VISION EK. FÖR. FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014. 

MÅNDAGEN DEN 18 MAJ 2015. 

 

§  1. Kjell Hansen önskade de närvarande välkomna till den 29 stämman och förklarade 

föreningsstämman öppnad. 

 

§  2. Till ordförande för stämman valdes Kjell Hansen. 

 

§  3. Till sekreterare för stämman valdes Eddie Olsson. 

 

§  4. Till justeringsmän valdes Jan Fallenius och Bertil Ziegler, vilka även ska vara 

rösträknare. 

 

§  5. Som röstlängd godkändes närvarolista, 16 personer fanns närvarande 

representerande 14 medlemmar/röster. 

Bilaga 1 

 

§  6. Fastställdes att kallelse skett enligt stadgarna, senast tre veckor före stämman. 

 

§  7. Styrelsens förvaltningsberättelse redovisades och godkändes och lades till 

handlingarna.  

Bilaga 2 

 

§  8. Revisorernas berättelse redovisades, godkändes och lades till handlingarna. 

 Bilaga 3 

 

§  9. Resultat och balansräkning redovisades och godkändes av stämman och lades 

därefter till handlingarna. Bilaga 2. 

 

§ 10. På frågan om styrelsen kunde beviljas ansvarsfrihet för det gångna året svarade 

stämman enhälligt ja. 

 

§ 11. Beslut togs att av årets vinst på 68 253 (ackumulerat 438 070:- ) kronor skulle 

disponeras så att inget överförs till reservfonden och ackumulerade vinsten, 

239 929 :- överförs till ny räkning i dispositionsfonden. 

 

§ 12. Stämman beslutade om oförändrade arvoden enligt styrelsens förslag. Dock utgår 

ej arvode till kassören eftersom annan ersättning lämnas för nerlagt arbete. 

Ordförande och sekreterare: 2000 kronor + 300 kronor per bevistat styrelsemöte. 

Övriga styrelseledamöter: 300 kronor per bevistat styrelsemöte 

 Revisorer behåller också oförändrat arvode enl beslut:  huvudansvarig revisor: 5 

500 kronor per år och biträdande revisor: 2 500 kronor per år.  

 

§ 13. Inga motioner har inkommit till årsmötet  

 

 



§ 14. Budgeten redovisades och efter genomgång av Kjell Hansen, beslutades att 

fastställa budgeten och att årsavgiften skall vara 1 475 kronor inkl moms per 

hushåll. En höjnong med 25 kronor. 

Bilaga 4 

 

§ 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter genomfördes enligt valberedningens 

förslag. 

 

Ordinarie: Omval  Kjell Hansen  2 år 

    Rune Svennelid 2 år 

    Eddie Olsson  2 år 

    Jonas Svensson 2 år 

  Kvarstår  Roland Stenberg 1 år 

    Olle Andersson 1 år 

  Claes Cronkvist 1 år 

 

Suppleanter: Kvarstår  Bertil Ziegler  1 år 

  Kvarstår  Peder Vale  1 år 

Nyval  Martin Thomasson 2 år 

 

§ 16. Val av revisorer och suppleanter genomfördes enligt valberedningens förslag. 

 

 Ordinarie: Omval  Huvudrevisor Lisbeth Brittmar 1 år 

               Biträdande Bo Nilsson  1 år 

 

 Suppleanter: Omval  Sten Nilsson  1 år 

    Eva Hedin  1 år 

 

§ 17. Val av valberedning, då valberedningen ställt sina platser till förfogande på grund 

av olika personliga skäl och ingen annan anmält sitt intresse står dessa tre platser 

vakanta.  

  

§ 18. Övriga frågor var det ont om. 

 

§ 19. Ordförande Kjell Hansen tackade de närvarande för det gångna året och riktade ett 

särskilt tack till styrelsen, revisorer och valberedningen.  

Därefter förklarades mötet för avslutat. 

 

Lerberget 2015-05-18 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Eddie Olsson    Kjell Hansen 

 

 

Justeras 

 

 

 

………………………………………….. ……………………………………….  

Jan Fallenius    Bertil Ziegler 


