
 

 
PROTOKOLL FÖR 

Linsellbygdens Ekonomiska Förenings årsstämma 
 

Lördagen den 15 februari 2020 kl 16:00 i Linsells bygdegård 
 

Huvudämne: upplösning av föreningen 
 
 

1.   Mötet öppnades av föreningens ordförande Ulrika Sydberg. 

2.   Val av ordförande för stämman Utsågs Lars-Olov Ängerfors.  

  Val av sekreterare Utsågs Elisabeth (Lisa) Liif.  

  Val av justeringsperson Utsågs Rigmor Bengtsson. 

3.   Fastställande av röstlängd. Beslutades gälla här närvarande medlemmar.  

4.   Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt Svarades enhälligt ja.  

  Kallelse har gått ut via bygdens hemsida, via vanlig postgång samt via mail. 

5.   Styrelsens årsredovisning:  

  Styrelsen har under år 2019 hållit två årsmöten, ordinarie 26/5 och ett extra 

21/9 - påkallat på grund av ett medlemsförslag om försäljning av fastigheten 

till arrendatorn av butiken som uppkom under det ordinarie mötet. I övrigt fyra 

styrelsemöten, där huvuddelen av frågorna bestått av förberedelser inför 

försäljningen av butiken samt en skriftlig fråga till medlemmarna hur de ställer 

sig till Eva-Marie Åkermans övertagande av butiken inklusive hela fastigheten. 

Ingen av LEF:s 123 medlemmar anförde några negativa synpunkter på detta! 

Ett utskick gick per brev ut till alla medlemmar med en svarstalong som skulle 

skickas tillbaka med ifyllt svar. Där fanns också en fråga om medlemmarna 

kunde tänka sig att efterskänka insatsen på 1000:- till föreningen. Endast 10 

personer önskade få tillbaka insatsen, och gick därmed ur föreningen. 

Utbetalning sker enligt föreningens stadgar. 
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Eva (extern kassör) redogjorde för turerna runt bokslutet som inte kunnat fås 

färdigt till detta tidigarelagda årsmöte. Det finns för närvarande 41 419:- på 

kontot. Av dessa ska 11 000:- låsas i ett konto för ev utbetalning till 

medlemmar som önskat få tillbaka sin insats. Bokslutet ska finnas klart innan 

nästa extra årsmöte ska hållas. 

  

6.   Revisorernas berättelse utgår då inget bokslut finns. 

7.   Fastställande av resultat och balansräkning skjuts upp av samma skäl. 

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen hänskjuts därmed till årsmötet i maj. 

9.   Beslut om upplösande av föreningen inför försäljning av fastigheten, 

inklusive nödvändiga inventarier för fortsatt drivande av livsmedelsbutik 

i Linsell. Samtliga närvarande medlemmar bestämde att följa styrelsens 

förslag, och att den avgående styrelsen får i uppdrag att ordna med blanketter 

och framtagande av lämplig kontaktperson gentemot Bolagsverket. Då vi går i 

Frivillig likvidation behövs en likvidator som sköter det hela. Utses av 

Bolagsverket, men vi kan lämna förslag på lämplig person. Styrelsen träffas 

måndag 17/2 kl 18:00 för snabb åtgärd. 

10.   Fördelning av ev. kvarstående medel Förutom de öronmärkta pengarna 

ska resterande summa, efter att allt är betalt i och med husköpet, fördelas 

mellan kvarstående medlemmar enligt stadgarna.  

11.   Övriga frågor som väcks vid stämman Bestämdes datum för det extra 

årsmötet i maj. I övrigt kom inga ytterligare frågor upp. 

12.   Stämmans avslutning Ordföranden tackade medlemmarna för deras 

engagemang och bjöd in till en fikastund. 

 
Extra avslutande årsmötet bestämdes till  

söndag den 17/5 2020, kl 16:00, på Linsells Bygdegård.  

Kallelse till samtliga kvarvarande medlemmar ska gå ut i god tid innan dess. 

 
…………………………………………... …………………………………………. 

ordf.Lars-Olov Ängerfors sekr.Lisa Liif 

 

...………………………………………… just.Rigmor Bengtsson 
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