
Solel i Lindesberg ekonomisk förening 

Protokoll för årsstämman den 20/5 2014 på Masugnen kl 18.30 

Inledning: 
- Ordförande Per Zetterlund som hälsar välkommen. 
- Love Ekberg med kompanjon från Estetiska programmet, Lindeskolan spelar och 
sjunger 4 låtar för oss. 
- Agneta Nilsdotter informerar om arbetet att bilda Solelföreningen. 
- Per fortsätter med dagsläget och processen framåt. 
 

§1. Val av ordförande och sekreterare för stämman 

Ordförande: Vivi Båvner  
Sekreterare: Bengt Evertsson 
 
 

§2. Godkännande av röstlängd 

Godkändes. 37 andelsägare i röstlängden. 
 

§3. Val av två justeringspersoner 

Val: Jens Råberg och Ulla Bouvin. 
 

§4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 

Mötet anser att mötet är utlyst i behörig ordning. 
 

§5. Fastställande av dagordningen. 

Dagordningen godkändes. 
 

§6. Framläggande av årsredovisning för det senaste räkenskapsåret 

Inte aktuellt i år. 
 
Notering. Kort redovisning av att vi i styrelsen använder alla pengar från Leader 
(75 000 kr) på ett klokt sätt. 
 



§7. Framläggande av revisorernas berättelse 

Inte aktuellt i år. 
 

§8. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning 

Inte aktuellt i år. 
 

§9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen. 

Inte aktuellt i år. 
 

§10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter för den tid revisorernas 
berättelse omfattar. 

Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 
 

§11. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer 

Styrelsen får besluta om kommande ersättning för egna utlägg till Styrelseledamöter. 
Styrelsen får också arbeta med frågan om årsavgift/ grundinsatts för kommande år.  
 
Notering: Lång diskussion om årsavgift/ administrativ avgift. 
 
 

§11b Stadgar. 

Mötet fastställer de stadgar som antogs på interimsstyrelsen i december 2013 och 
som godkänts av bolagsverket. Finns på föreningens hemsida. 
 

§12. Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av 
styrelseordförande, samt de styrelseledamöter och suppleanter som skall 
väljas av stämman. 
 
Val av Ledamöter 
Per Zetterlund 2 år, Ordförande 1år 
Bengt Evertsson 2 år, Kassör 1år 
Agneta Nilsdotter 2 år 
Carl-Henrik Ling 2 år 
Håkan Garp 2 år 
 



Suppleanter 
Jens Råberg 
Maria Berdén Evertsson 
Adriana Jerlström Maj 
 

§13. Val av revisorer 

Revisorer: Stig Johansson 
Suppleant: Mats Herminge 
 

§14. Val av valberedning bestående av tre personer som till ordinarie 
föreningsstämma senast i mars månad skall föreslå antal styrelseledamöter och 
förslag till val av funktionärer. 

Lotta Andersson Persdotter Sammankallande 
Margareta Garp 
Ulla Bouvin 
 

§15. Övriga ärenden  

- Lista med namn kan skickas ut med E-post. 
- Protokoll från årsstämman läggs ut på hemsidan. 
 

Ordförande avslutar mötet och tackar alla för visat intresse! 
 
 
 
Sekreterare   Ordförande 
 
 
 
 
 
Bengt Evertsson   Vivi Båvner 
 
 
 
Justerare    Justerare 
 
 
 
 
 
Ulla Bouvin   Jens Råberg 


