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ÅRSMÖTE 2021  
 
Hej medlemmar och fibergrannar! 

Det är åter dags för årsmöte i vår förening. Fortfarande finns tyvärr covid-19 pandemin här och påverkar våra liv samt 

möjligheter att samlas. Hälsan är det viktigaste vi har, den ska aldrig äventyras. Därför föreslår styrelsen att årsmötet hålls 

på distans liknande det vi tvingades till ifjol. Framåt höst-vintern när det förhoppningsvis åter är helt riskfritt och säkert att 

träffas så avser styrelsen att då kalla till en extra föreningsstämma med agenda att diskutera föreningens framtid och 

eventuella avslut. Men vid detta årsmöte håller vi agendan kort till de sedvanliga punkterna.  

Styrelsens förslag att vid invändningar återkoppla på:  

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

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

 Medlemmar lämnar senast den 31/5 2021 förslag och eventuella invändningar mot nedan beslutsförslag per mejl 

till info@matterodsfiber.se. På samma sätt anmäls intresse att på distans medverka vid årsmötet. 

 Årsmötet hålls därefter närmsta veckan i juni på distans där föreningens ordförande, sekreterare, minst 2 

ledamöter från styrelsen samt övriga medlemmar och de justeringspersoner som anmält sig att delta vid mötet.  

 

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 2021.  Beslutsförslag presenteras inom parantes.  

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 2022). 

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 Magnus 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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