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ÅRSMÖTE 2020  
 
Hej Fibergrannar! 

Detta år med Corona ger oss speciella förutsättningar att genomföra vårt årsmöte på. I våras, inför ordinarie tidpunkt för 

mötet, meddelade vi att mötet sköts fram tills när vi åter kunde samlas som vanligt. Nu såhär i slutet av året kan vi 

konstatera att Corona lever kvar och att begränsningarna snarare utökats.  

Vi genomför mötet i ny variant för att slutföra 2019 års verksamhetsår innan det är dags att stänga år 2020:  

 Förslag till beslut presenteras här ihop med dagordningen. Ekonomisk redovisning, årsberättelse och 

revisionsutlåtande finns presenterat på vår hemsida www.matterodsfiber.se.  

 Medlemmar har på sig fram till den 29/12 att vid intresse ge ytterligare förslag, lämna eventuella invändningar, 

samt anmäla eventuellt deltagande under årsmötet via mejl till info@matterodsfiber.se.  

 Årsmötet hålls därefter senast den 31/12 på distans genom digitalt Skypemöte mellan minst mötesordförande, 

mötessekreterare och justeringspersoner samt övriga som anmält sig att delta.  

 Som ni ser nedan finns inga större avgörande beslut att ta på denna årsmötesagenda. Under nästa års årsmöte tas 

större punkter upp kring föreningens framtida verksamhet alternativt eventuella avslut.  

 

Vänliga hälsningar från Roger Höjendal ordförande, Per Alvarsson kassör, Thomas Rönnblom sekreterare,  

Johan Jerleryd ledamot, Henrik Nilsson ledamot, Magnus Rundberg ledamot
 

 

Dagordning vid ordinarie föreningsstämma i Matteröds fiber ekonomisk förening 

Beslutsförslag inom parantes. Kompletterande förslag lämnas senast 29/12 via info@matterodsfiber.se. 

1. Mötets öppnande 

2. Val av mötesordförande (förslag: Roger Höjendal) och protokollförare (förslag: Thomas Rönnblom) för stämman 

3. Godkännande av röstlängden (förslag: samtliga medlemmar upptas då alla har lika möjlighet att på distans föra 

fram sin åsikt inför mötet). 

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare (val görs efter inkomna medlemsförslag).  

5. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning (om någon anser att det inte utlysts på rätt sätt så ska detta 

meddelas inför mötet). 

6. Fastställande av dagordningen (om någon inte anser att dagordningen följer stadgarna så ska detta meddelas 

inför mötet). 

7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen (finns publicerat på www.matterodsfiber.se).  

8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda 

balansräkningen ska disponeras (förslag att följa årsredovisningen och överföra resultatet till nytt verksamhetsår). 

9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna (förslag: ja). 

10. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna (förslag: 0kr). 

11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter (förslag 0kr 2021 samt ändring till 0kr för 2020). 

12. Beslut om antal styrelseledamöter (förslag 3 ledamöter samt ordförande, kassör och sekreterare) och revisorer 

(förslag 1) samt eventuella suppleanter (förslag 0). 

13. Val av ordförande (förslag från valberedningen Roger Höjendal) 

14. Val av kassör (förslag från valberedningen Per Alvarsson). 

15. Val av sekreterare (förslag från valberedningen Thomas Rönnblom). 

16. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (förslag från valberedningen: Johan Jerleryd, 

Henrik Nilsson och Mafnus Rundberg). 

17. Val av revisor(er) och eventuella revisorssuppleanter (förslag från valberedningen Matteröds Byalag: Ola Sjölin) 

18. Val av valberedning (Förslag: Matteröds Byalag) 

19. Mötets avslutande 
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