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Datum och tid: 2013-06-18 kl 19:00 
Plats: Gällareds bygdegård, B-salen 
 
§1 Mötets öppnande 
Sittande ordförande Christian Dahlqvist, Sundhult, förklarade mötet för öppnat. Han hälsade alla 
välkomna in i bygdegården från det vackra och varma vädret utomhus.  
Ordförande berättade att varje punkt kommer visas på väggen via en projektor, och att i de fall som 
det finns ett förslag berett kommer det också att visas. 
 
§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Mötet beslutade: 

att välja Thore Gotthardsson, Skälstorp till ordförande för mötet, samt 
att välja Christian Dahlqvist, Sundhult, till sekreterare för mötet. 

 
§3 Fastställande av röstlängd 
Mötet beslutade: 

att om det behövs fastställa exakt röstlängd. 
 
§4 Val av två justerare tillika rösträknare 
Mötet beslutade: 

att välja Gunnel Kullander, Gällared, och Göran Karlsson, Björshult, till justerare tillika 
rösträknare för mötet. 

 
§5 Godkännande av kallelse 
En Föreningsårsstämma skall enligt stadgarna utlysas senast två (2) veckor innan mötet. I detta fall 
har alla medlemmar kallats via en annons i Inlandsbladet som distribueras till alla hushåll i området, 
denna delades ut helgen två (2) veckor innan mötet. 
 
Styrelsen har denna gång missat att skicka ut e-post till alla medlemmar, vilket man kanske borde ha 
gjort för att få fler att komma. Styrelsen bad om ursäkt och lovade bättring till nästa möte. 
 
Thore Gotthardsson berättade att det kan vara svårt att få folk att engagera sig, och tyckte det var 
tråkigt att fler inte väljer att delta i det här viktiga framtidsarbetet, som är avgörande för vår bygd. 
 
Mötet beslutade: 

att föreningsstämman stadgeenligt utlysts. 
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§6 Fastställande av föredragningslista 
I stadgarna finns ett antal punkter som måste tas upp på en föreningsårsstämma. 
 
Mötet beslutade: 

att arbeta efter föredragningslistan som finns i stadgarna. 
 

§7 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse 
Det föregående verksamhetsåret var brutet, eftersom att föreningen bildades så sent som slutet på 
augusti 2012. Därför kommer den första fullständiga ekonomiska redovisningen göras vid nästa 
ordinarie stämma. Kassör Anders Hägnefröjd, Hägnen, redogjorde för hur det sett ut de sista 
månaderna på verksamhetsåret. Vid årsskiftet fanns det 25 100 kr på kontot, men vi hade då en 
faktura på förstudien, som kostar 16 800 kronor + moms. 
 
Även revisionen för verksamhetsåret 2013 kommer omfatta tiden från föreningsens bildande. 
 
Christian Dahlqvist föredrog verksamhetsberättelsen, som är bifogad protokollet, och berättade hur 
arbetet sett ut under föreningens första tid. 
 
Mötet beslutade: 

att godkänna verksamhetsberättelsen. 
 
§8 Beslut om fastställande av reslutaträkningen och balansräkningen 
Punkten står med i föredragningslistan i stadgarna och måste därför tas upp för behandling. Inga 
beslut togs vid denna punkt, eftersom den ekonomiska redovisningen kommer först vid nästa 
föreningsårsstämma. 
 
§9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
Detta är också en punkt som står med i föredragningslistan och måste tas upp till behandling. 
Eftersom ingen ekonomisk redovisning finns vid detta tillfälle kan ansvarsfriheten endast gälla 
verksamhetsberättelsen. 
 
Mötet beslutade: 

att ge styrelsens ansvarsfrihet för verksamheten 2012. 
 
§10 Beslut om arvode till styrelsen och revisorer 
Under föregående verksamhetsår har inget arvode utgått till styrelseledamöter och revisorer. De 
ekonomiska förutsättningarna har svårt att medge detta, trots det stora arbete som läggs ner. Några 
på mötet menade att ersättning borde betalas så snart som möjlighet ges. 
 
Mötet beslutade: 

att inget arvode skall betalas till styrelse och revisorer för 2013. 
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§11 Fastställande av medlemsavgift för 2013 
Föregående verksamhetsår har haft 100 kr/år som medlemsavgift och 100 kr som medlemsinsats. 
 
Mötet beslutade: 

att medlemsavgiften för 2013 skall vara 100 kr/år 
att medlemsinsatsen för nya medlemmar fortsatt skall vara 100 kr 

 
§12 Val av ordförande för Byafiber 
 
Mötet beslutade: 

att välja Christian Dahlqvist, Sundhult, till ordförande för Byafiber i Falkenberg Ekonomisk 
Förening 

 
§13 Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Styrelsen föreslog mötet att välja fyra (4) styrelseledamöter, varav av två på två (2) år och två på ett 
(1) år för att få växelvis val av ledamöter. Därtill två suppleanter vardera för ett (1) år. 
 
Mötet beslutade: 

att Owe Petersson, Kärnbygd, och Anders Hägnefröjd, Hägnen, kvarstår styrelseledamöter 
på ett (1) år, där Owe Petersson väljes som vice ordförande och Anders Hägnefröjd som 
ledamot, samt 
 
att välja  Anna-Karin Berghamn, Björshult, som kassör och Ulf Gustafsson, Bråtagärde, som 
ledmot. Båda på två (2) år, samt 

 
att välja Marie-Louise Andersson, Normanstorp, och Bertil Jarhult, Åsen, till suppleanter på ett 
(1) år. 

 
§14 Val av revisor och revisorssuppleant 
Mötet beslutade: 

att välja Marianne Thorsson, Spetsebo, och Susanne Karlsson, Ullared, till revisorer på ett (1) 
år, samt 
 
att välja Arne Andersson, Bråtagärde, till revisorssuppleant på ett (1) år. 

 
§15 Val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande 
Mötet beslutade: 

att välja Gunilla Kullander, Gällared, som sammankallande för valberedningen, samt 
 

att  välja Göran Karlsson, Björshult att ingå i valberedningen. 
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§16 Mötets avslutande 
Innan mötet avslutades ställde Thore Gotthardsson frågan om någon som deltog på mötet hade något 
mer att tillägga. 
 
Christer Johansson, Kärnebygd, väckte frågan om vad som kommer hända med de som kommer in 
senare. Han menade att det är många som väntar och låter oss göra det stora arbetet och ta en del 
inledande risker som man slipper om man väntar och ser. 
 
Styrelsen menar att det skall vara dyrare att komma in i ett senare läge. Dock är det många som 
kommer kunna åka snålskjuts fram till att det finns ett stämmobeslut på hur stor kostnaden för en 
anslutning blir.  
 
Ordförande förklarade mötet för avslutat. 
 
 
 
 
Thore Gotthardsson Christian Dahlqvist 
Mötets ordförande Mötets sekreterare 
 
 
 
 
Göran Karlsson Gunilla Kullander 
Justerare Juterare 


