
Protokoll fört vid Linsellbygdens Ekonomiska Förenings årsmöte. 

GT-gården, Linsell, 2019-05-26. 

 

§ 1.  Öppnande. 

LEF:s ordförande Ulrika Sydberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 2.  Val av presidium. 

Ordförande Erik Roos. 

Sekreterare Ulrika Sydberg. 

Protokolljusterare Lisa Liif. 

 

§ 3.  Fastställande av röstlängd. 

Beslutades att namnlistan (bifogas) ska fungera som röstlängd. 

 

§ 4.  Fråga om kallelsens ordning till stämman skett stadgeenligt. 

Årsmötet godkände kallelsens ordning. 

 

§ 5.  Styrelsens årsredovisning. 

Styrelsens årsredovisning föredrogs av Ulrika Sydberg och Eva Åkerman samt lades med 

godkännande till handlingarna. 

 

§ 6.  Fastställande av resultat och balansräkning. 

Erik redogjorde för hur föreningen kommer att arbeta efter Evas övertagande av 

butiken.  



Eva berättade om installationen av ny kyl och frys, vilket skedde när föreningen ännu 

drev butiken. De sökta bidragen täckte inte hela kostnaden, utan Eva betalade 

resterande belopp.  

Eva, kassör utanför styrelsen,  berättade även att föreningen inte har några skulder, 

samt redogjorde för summorna föreningen var skyldig henne i form av innestående lön 

och semesterersättning. Dessa skulder (se bifogad bilaga) kvittades mot varulagret.  

Den ekonomiska rapporten lades med godkännande till handlingarna. 

Årsmötet beslutade fastställa resultat- och balansräkningen. 

 

§ 7.  Revisorernas berättelse. 

Revisorernas, Axel Thunell och Lars-Olov Ängerfors, berättelse föredrogs och lades med 

godkännande till handlingarna. 

 

§ 8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Årsmötet beslutade enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2018. 

 

§ 9.  Beslut om årets disposition av årets resultat. 

Årsmötet beslutade att årets resultat enligt fastställda resultat och balansräkning 

överförs i ny räkning. 

 

§ 10. Beslut om eventuell årsavgift. 

Mötet beslutade att ingen årsavgift ska tas ut. 

 

§ 11. Styrelsens förslag till stämman. 

Med hänvisning till  § 1 i föreningens stadgar, styrelsens uppdrag, ställdes frågan till 

mötesdeltagarna: Hur vill de att föreningen ska arbeta fortsättningsvis, och finns det 



kraft att arbeta utifrån paragrafens syfte och mål? Erik redogjorde för reglerna kring en 

eventuell stadgeändring. 

Önskemål har framförts från Eva att få köpa fastigheten, och Erik Roos ställde frågan om 

det är stämmans mening att Eva ska få den möjligheten. Då detta är en stor fråga som 

samtliga medlemmar måste få chans att yttra sig över, beslutades att inte ändra något 

nu utan styrelsen får i uppdrag att kalla till ett extra medlemsmöte i höst. Kallelsen ska 

gå ut i så god tid att samtliga ska ha chansen att säga sin mening. Styrelsen får i uppdrag 

att ombesörja ett lämpligt utskick inför detta. 

 

§ 12. Motioner till stämman. 

Inga motioner till stämman har inkommit. 

 

§ 13. Beslut om arvode till styrelsemedlemmarna. 

Mötet beslutade att inget arvode ska utgå. Axel nämnde att det utgår reseersättning à 

18:50/km till styrelsen vid uppdrag utanför byn. 

 

§ 14. Val av styrelse, ordförande och övriga ledamöter, enl. paragraf 11. 

Mötet valde: 

Ordförande:  

Ulrika Sydberg 1 år. 

Ordinarie ledamöter:  

Rigmor Bengtsson, omval 2 år 

Seppo Kakko, kvarstår 1 år 

Lisa Liif, kvarstår 1 år 

Suppleant:  

Gudrun Persson,  1 år 

 



§ 15. Val av revisorer och revisorssuppleant. 

Till ordinarie revisorer omvaldes Axel Thunell och Lars-Olov Ängerfors. 

Till suppleant omvaldes Kjell Blomkvist. 

 

§ 16. Val av valberedning. 

Till valberedning omvaldes Jan-Erik Persson och Olle Thunell. 

 

§ 17. Övriga frågor. 

Inga övriga frågor kom upp på stämman. 

 

§ 18. Årsmötets avslutning. 

Nyvalda ordförande Ulrika tackade Erik Roos och deltagarna samt avslutade mötet. 

 

 

Linsell 30/5 2018. 

 

 

......................................................... ................................................. 

Sekr. Ulrika Sydberg. Just. Lisa Liif. 

 


