
Ordinarie föreningsstämma i ÅGE-fiberförening (Åne, 
Grimstorp, Ebbarp) Ekonomisk förening 

 
På Naturbruksgymnasiet Svenljunga 2012-06-04 

 
 
1. Mötets öppnande 

Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 

2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 
Per-Olof Ekelund valdes till ordföranden för stämman till sekreterare vid stämman valdes Björn 
Larsson. 
 

3. Godkännande av röstlängden. 
Röstlängden fastställdes till 25 av 41 stämmodelegater närvarade, röstlängden finns bifogad 
med protokollet. 
 

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare. 
Eskil Edqvist, Anders Amour 
 

5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 
Stämman godkände mötets utlysande. Samtliga fastigheter har fått inbjudan lämnad i 
brevlådan. 
 

6. Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen fastställdes med tillagd punkt 18 frågor om att styrelsen får ansvar att jobba 
vidare. 
 

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen. 
Med anledning av att detta är föreningens första stämma så kunde stämman inte fatta något 
beslut i frågan. 

 
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets 

vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
Med anledning av att detta är föreningens första stämma så kunde stämman inte fatta något 
beslut i frågan. 

 
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 

Med anledning av att detta är föreningens första stämma så kunde stämman inte fatta något 
beslut i frågan. 

 
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 

Inga krav på arvoden till styrelseledamöterna 
 

11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter. 
Stämman beslutade att medlemsavgiften ska var 100:-/år 
 

12. Val av ordförande 
Per-Olof Ekelund valdes till ordförande 
 

13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter. 
På två år valdes Mikael Andrén Sören Lundgren Per Bårring. På ett år valdes Björn Larsson, 
Johan Peterson, Bernt Johansson 
 

14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er. 
Styrelsen får i uppdrag att utse en revisor. 
 

15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande. 
Fredrik Edehorn och Roland Söderström 



 

16. Godkännande av stadgar för ÅGE-Fiberförening ekonomiskförening 
Mötet godkände stadgarna för föreningen 
 
 

17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och 
som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman. 
Inga ärenden har inkommit. 
 

18.  Stämmas uppdrag om att låta styrelsen jobba vidare med projekteringen. 
Styrelsen fick i uppdrag av stämman att jobba vidare 
 
 

19. Mötets avslutande  
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad. 
 
 

____________________   ________________________ 
Ordförande    Sekreterare 
Per-Olof Ekelund   Björn Larsson 
 
 
 
 
_____________________   _________________________ 
Justerare    Justerare 
Eskil Edqvist    Anders Amour 
 


