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Protokoll fört vid ordinarie Föreningsstämma med Väskinde 

Fiber Ekonomisk Förening 

Torsdagen 21 april 2021 i Väskinde bygdegård. 

Närvarande: 6 föreningsmedlemmar enligt namnlista, samt 5 medlemmar via zoom vilket 

bifogas protokollet bilaga 1. 

(det låga antalet berodde på den pågående Coronapandemin) 

§ 1 Stämman öppnades av Eva Pettersson som valdes till ordförande och Göran 

Karlsson till sekreterare. 

§ 2 Beslutades att justera röstlängd med hjälp av namnlistan om behov skulle 

uppstå. 

§ 3 Göran Karlström och Hans Brennwald valdes som justerare av protokollet. 

§ 4 Tillfrågades huruvida stämman blivit utlyst i behörig ordning. Kallelse har 

skickats via e-post i slutet av mars till alla utom de som saknar e-postadress, 

dessa har fått kallelsen via brev. Kallelsen var utlagd på både hemsidan och 

Facebook samt annonserat att mötet visas via webben. Stämman godkände 

kallelsen. 

§ 5 Dagordningen fastställdes enligt utdelat förslag. 

  

§ 6  Styrelsens årsredovisningshandlingar presenterades, där Eva presenterade 

förvaltningsberättelsen, resultat och balansräkningen. 

 Eva föredrog också revisionsberättelsen. Handlingarna finns på hemsidan samt 

 bifogas protokollet bilaga 2. Katarina Ekelund kommenterade en tidigare 

 differens på 62000 kr och vill ha en förklaring på vad summan tagit vägen 

 eftersom spårbarheten inte syns i bokföringen. Ordföranden förklarade att inga 

 pengar är borta alla kvitton och konton är granskade och det stämmer. 

 Förklaringen är att det med stor sannolikhet beror på en bugg i systemet som 

 gett ett fel i samband med inmatning i kundreskontrat vid uppstart av ett nytt 

 faktureringsprogram för några år sedan. Differensen har under år 2020 bokats 

 bort direkt mot kontot ”eget kapital”. 

 Katarina vill ha till protokollet att hon inte är nöjd med svaret. 

 

§ 7  Beslutades om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om 

dispositionen av årets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen samt 

att löpande räkning kommer att gälla. 

 

§ 8 Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen för år 2020. Styrelsen beviljades 

ansvarsfrihet för år 2020 av stämman. 

 

§ 9 Under 2020 hade styrelsen ett arvode om högst 50 000 kr som beslutats av 

stämman.  
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Beslutades att styrelsen fortsatt under 2021 skall ha ett arvode om högst 50 000 

kr, att fördelas och användas efter styrelsen eget beslut.  

 

§10 Eva redovisade budgeten för inkomståret 2021 med ett resultat på - 69 008 kr. 

Budgeten godkändes. 

 

§11 Beslutades att medlemsavgiften för 2021 fortsatt skall vara 200 kr per 

medlemsfastighet samt 51 kronor i serviceavgift. 

 

§12 Beslutades att styrelsen fortsatt skall bestå av 5 ledamöter. 

 

§13 Eva Pettersson valdes till ordförande för år 2021 på ett år. 

 

§14 Val av styrelseledamöter, Magnus Sundqvist och Eva Pettersson omvaldes på 

två år.  

 

§15 Till revisor nyvaldes Mikael Wollbo. Som revisorssuppleant omvaldes Mattias 

Forslund. Samtliga på ett år. 

 

§16 Till valberedningen omvaldes Göran Karlström (sammankallande) och Gustav 

Pettersson och Bror Pettersson. 

 

§17 Ordföranden informerade att en enkät är framtagen tillsammans med LUMA, 

Bro, Tingstäde, Stenkyrka och Tingstäde. Förslag kom att det kunde vara bra att 

lägga till en fråga om sommarabonnemang. 

  

 Två tv-boxar ingår i abonnemanget. Vid köp av vissa tillval kan det ibland vara 

så att Telia tar betalt för ett tvillingabonnemang vilket är fel. Om någon råkar ut 

för detta kontakta Eva. 

 

§18 Stämman avslutades med att Eva tackade styrelsen och närvarande medlemmar 

för visat intresse för de närvarande samt de som deltagit via Zoom.  

 

 

Väskinde 2021-04-21   

 

Vid protokollet:     

   

 

Göran Karlsson  

 

 

 

 

 

 

 

 

Justeras: 

 

 

Eva Pettersson, ordf 

 

 

Hans Brennwald 

 

 

Göran Karlström

 

 

Bilagor:   

1. Närvarolistor 

2. Årsredovisningshandlingar 

3. Budget 2021 


