
GETTJÅRN-HÅLSERUD PTotokoII
FIBER Ek.för Ord. Årsstämma
Org.numm er 7 69 622-3 663

Tid: 2011-01-05 kl. 18.00
Plats: Gyda, Gettjärn

$1
val av ordf Till ordftrande för mötet valdes Nils Larsson och till sekreterare valdes
o sekt. Leif Danielsson.

s2
Röstlängd Röstlängden godkändes av stämman.

$3
Valav justerings Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Bertil Mattsson
personer och Hans Källsmyr.

$4
Godkännande Annons införd i Sunne-Nyt22lI2 samt på infoblad som sänts ut till
kallelse hushållen. Stämman godkände den.

$s
Fastställande Förslagettilldagordninggodkändes.
dagordning

$6
Årsredovisning Styrelsens berättelse av den ekonomiska verksamheten ftir 2010
revision godkändes.

$7
Balans o Stämman fastställde balansräkning, resultaträkning samt disposition
resultaträk av årets vinst enligt den fastställda balansräkningen som blev 0 kr.

$8
Ansvarsfrihet Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet det gångna verksamhets-

året.

$e
Arvoden Stämman beslutade att inget arvode skall utgå till styrelse och revisorer.

$10
Budget Budget består av inkomna medlemsavgifter och insatsavgifter.

$11
Medlems o Stämman beslutade att medlemsavgift skall vara 200 l<r och insatsavgift
övravg 200 kr.
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Vid protokollet:

$12
Stämman valde enhälligt Nils Larsson till föreningens ordftirande pä r är.

$13
Stämman valde styrelseledamöter enl. följ ande:
Kassör: Kerstin Lundin
Sekreterare: LeifDanielsson
Ledamöter: Lotta Wikström

Kicki Nilsson
Peter Sagerdal
Lars Kynning
Bosse Djurberg
Lars-Erik Eriksson

Suppleanter: BengtLarsson
Rolf Magnusson

$14
Stiimman valde Elisabeth Holm till revisor och Arne Larsson till revisor-
suppleant.

sls
Till valberedning valdes:
Bertil Mattsson (sammankallande)
Ingvar Jansson

$16
stämman beslutade enhälligt att ändra g 10 Firmateckning i stadgarna till
följande text: Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller de
som styrelsen utser varfor sig.

$17
Ordft)rande forklarade mötet ftir avslutat.
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