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Informationsklass: Sveriges Radio Intern 

Protokoll årsstämma 2020 Svanskogs fibernät ekonomisk förening 
 
Datum 2020-06-26 
 
Plats   årsstämman genomfördes med poströstning för att minska 
risken av spridning av sjukdomen Covid-19 
 
Närvarande Se Bilaga 1 
 
 
§0 Föreningens ordförande hälsade välkommen genom brev. 
 
 
§1 Birgit Hermansson föreslogs som stämmoordförande och Charlotte 

Andersson som sekreterare vilket godkändes. 
 
 

§2 Röstlängden upprättades genom räkning och sammanställning av 
inskickade röstsedlar.. 

 
 

§3 Till justeringspersoner utsågs genom lottning Lena Weslien och Kristina 
Henriksson.. 

 
 

§4 Frågan om stämman utlysts i behörig ordning (enligt lag tidigast fyra 
veckor före utsatt datum) kan besvaras med ja då kallelsen gick ut med 
post vecka 20 start 18 maj..  

 
 

§5 Dagordningen godkändes. 
 
 
§6 Verksamhetsberättelse, årsredovisning samt revisionsberättelse fanns 

tillgängliga på föreningens hemsida www.svanskogfibernat.se. 
 
 
§7 Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt disponering av 

årets förlust. 
 
 

§8 Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet. 27 röstade för 
ansvarsfrihet och en person var emot. 
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§9 Arvode till styrelse och revisorer togs upp. Stämman beslöt att föregående 
års ordning ska vara oförändrad för 2020. Då gäller det att ordinarie 
ledamot får 3000 kronor i arvode. Suppleant och administratör får 999 
kronor. Arvoden betalas ut om styrelseledamot deltar i minst 50% av 
styrelsemötena. 

 
 
§10 Kassören föredrog förslag till budget som är tillgänglig på hemsidan. 
 
§11 Medlemsavgiften är 400 kronor/år. Styrelsen hade inget förslag till 

ändring, varför stämman beslöt att behålla avgiften oförändrad. Det 
innebär en medlemsavgift på 200 kronor och en serviceavgift på 200 
kronor inklusive moms. Serviceavgiften är till för att få en affärsrelation 
till medlemmarna. 

 
§12 Valberedningen redovisade förslag till val av styrelseledamöter och 

suppleanter. Stämman antog förslagen enligt följande genom 
poströstning. 

 

 Ordförande Lennart Johansson.  Har ett år kvar 

Urban Hermansson                              omval 2 år 

Jerry Alfredsson                                     nyval 2 år 

Suppleant Håkan Johansson                nyval 1 år      

Suppleant Kari Mörk  omval 1 år 

Suppleant Alf Svanström omval 1 år 

 

Yvonne Eliasson valdes som ständigt adjungerad till styrelsen under ett 

år.   

 
§13 Valberedningen redovisade sitt förslag till revisor och revisorssuppleant. 

Stämman beslöt följande i enlighet med valberedningens förslag och 
genom poströstning. 
 

Gun-Britt Carlsson revisor på ett år 
Carina Larsson revisorssuppleant på ett år 
 
 

§14  Förslag till valberedning godkändes genom poströster:   

Yvonne Eliasson 
Birgit Hermansson, sammankallande 
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§15 Det sista datumet för poströsterna var 26 juni och då var 28 röster inlämnade. 

 
Vid pennan   Justeras  
 
 
 

Charlotte Andersson  Lena Weslien 
 
 
 
Birgit Hermansson, mötesordförande Kristina Henriksson 

 
 
 


