Stämmoprotokoll
för

Hejnum-Bäl Fiber Ekonomisk Förening.
Tisdagen den 30 mars 2021
Digitalt
Närvarande 21 medlemmar
§ 1.

Föreningens ordförande, Kaj Liljegren hälsade alla välkomna och förklarade stämman
för öppnad.

§ 2.

Kaj Liljegren valdes till stämmans ordförande och Arne Nyroth som dess
protokollförare.

§ 3.

Stämman beslöt att upprätta röstlängd om behov uppstod.

§ 4.

Eva Nyroth och Anette Holm Karlsson valdes till justerare och rösträknare.

§ 5.

Stämmodeltagarna fann sig behörigen kallade till stämman.

§ 6.

Dagordningen föredrogs och godkändes.

§ 7.

Arne Nyroth föredrog verksamhetsberättelsen, Lennart Persson föredrog
räkenskaperna. Kent Carlsson redovisade revisionsberättelsen. Dessa
årsredovisningshandlingar godkändes och lades till handlingarna.

§ 8.

Stämman beslöt att fastställa det föredragna resultat och balansräkningen samt att
föra in den redovisade resultatet i ny räkning.

§ 9.

Styrelsen blev beviljad ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

§ 10. Stämman beslöt att låta styrelsen ta ut ett arvode på 250 kr/ timme.
§ 11. Lennart Persson föredrog år 2021 års budget, stämman godkände förslaget.
§ 12. Stämman beslöt att den årliga medlemsavgiften skall vara oförändrat 100 kr/ år.
§ 13. Stämman beslöt att teckna nytt avtal med Telia på 10 år, gällande från och med den
1 januari 2022.

§ 14. Stämman beslöt att styrelsen för HB fiber skall bestå av 6 styrelsemedlemmar.
§ 15. Till HB fibers ordförande omvaldes på ett år, Kaj Liljegren.
§ 16. Övriga styrelseledamöter. På två år omvaldes Annette Holm-Karlsson och Arne
Nyroth.
§ 17. Till föreningens revisorer valdes Kent Karlsson, omval och Helena Wahnström, nyval.
Rune Pettersson omvaldes som revisorssuppleant. Alla valdes på ett år.
§ 18. Valberedningen omvaldes på ett år enligt följande Petter Stiernstedt, SK. Stig
Hjellström och Åsa Johansson.
§ 19. Övriga frågor. Frågan ställdes till HB fiber om det inte var dags att föreningen ville
arbeta för mindre beroende av fosli el. Genom att till exempel bygga en gemensam
solels park. Kaj svarade att det får i så fall ske i en ny förenings regi.
§ 20. Ordförande Kaj Liljegren tackade avgående styrelseledamot Anne DungnerHjellström för sitt arbete i styrelsen. Kaj tackade för visat intresse och framförde sina
förhoppningar om att nästa årsstämma skall kunna genomföras fysiskt. Därmed
förklarade Kaj stämman för avslutad.
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