
Protokoll fört vid Borgstena Fiber ordinarie föreningsstämma 2020 
 
Datum:  2020-10-07 kl 19:00   
Plats:  Borgstena IF:s klubbstuga 
Närvarande:  Enligt bilaga 1 
Bilagor:  Bilaga 1, röstlängd 
 
§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande och sekreterare vid stämman 
 
Föreningens ordförande Sauli Hakkarainen hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. 
Till mötesordförande valdes Sauli Hakkarainen och som sekreterare Monika Hallman Persson. 
 
§ 2 Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning 
 
Stämman ansåg att utlysning skett i behörig ordning.  
 
§ 3 Val av justeringsmän 
 
Stämman utsåg Aase Wernklev och Lennart Johansson till att justera dagens protokoll. 
 
§ 4 Godkännande av röstlängd  
 
Alla närvarande fick vid ankomsten anteckna sig på en medlemslista. Denna godkändes som 
röstlängd. Totalt 23 stycken var röstberättigade.   
 
§ 5 Fastställande av dagordningen 
 
Den föreslagna dagordningen godkändes. 
 
 § 6 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse 
 
Stämman fick lyssna på styrelsens verksamhetsberättelse som lästes upp av Sauli Hakkarainen. 
Förvaltningsberättelsen redogjordes vidare av Sauli och därefter revisionsberättelse som redogjordes 
av Håkan Lindell och Lars Lorén. Stämman beslutade att lägga förvaltningsberättelsen och 
revisionsberättelsen till handlingarna. 
 
§ 7 Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets 
vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
 
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen till -68 649 kr och balansräkningen till  
2 571 798 kr. Stämman beslutade att 95 284 kr balanseras i ny räkning.  
 
§ 8 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
 
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 
 
 
 
 
 
 
 



§ 9 Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna 
 
Sauli presenterade förslag på arvoden till styrelseledamöter och revisorer gällande 2020. 
 
Stämman beslutade att anta följande:  
 
Ordförande  3 000 kr 
Kassör   4 000 kr 
Sekreterare   3 000 kr 
Övriga ledamöter  500 kr 
Suppleant  500 kr 
Revisorer  500 kr 
Per möte  150 kr 
 
§ 10 Beslut om årsavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen 
 
Stämman beslutade att 2021 års medlemsavgifter fastställs till 100 kr/år.  Stämman beslutade att 
föreningens nätavgift är 90 kr för  år 2021. 
 
§ 11 Val av 4 styrelseledamöter, av dessa en ordförande samt en styrelsesuppleant 
 
Stämman fick lyssna på valberedningens förslag och följande beslut togs: 
 
Till styrelseordförande valdes  Sauli Hakkarainen omval 1 år 
 
Till övriga styrelseledamöter valdes  Monika Hallman Persson omval 2 år 
    Christian Henriksson omval 2 år 
 
Styrelsesuppleant    Gustav Bengtsson omval 2 år 
     
§ 12 Val av revisorer 
 
Stämman fick lyssna på valberedningens förslag och följande beslut togs: 
 
Till revisor valdes   nyval Aase Wernklev 2 år 
 
§ 13 Val av valberedning 
 
Stämman fick lyssna på valberedningens förslag och följande beslut togs: 
 
Till valberedning valdes   Marie Silôw omval 2 år 
   
§ 14 Övriga ärenden och medlemsmotioner som ska tas upp på föreningsstämman och som 
anmälts till styrelsen senast fyra veckor före stämman. 
 
Inga motioner har inte kommit in till styrelsen.  
 
§ 15 Stämmans avslutande 
 
Ordförande tackade för ett bra möte och avslutade stämman. 
 
 



 
 
_______________________________  ___________________________________ 
 
Ordförande    Sekreterare 
Sauli Hakkarainen    Monika Hallman Persson 
 
 
 


