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Protokoil fort vid 2014 6rs ordinarie foreningsstdmma for
Ollebacken Vind Ekonomisk FcirJninj

Torsdag den 29 april 2015 kl. 19.00
GT Sik6s

51 M6tets <ippnades
Nils Ohrberg hdlsade samtliga vdlkomna, det var 26 deldgare ndrvarande.

Val av m<itespresidium
Till motesordforande valdes
Till selireterare valdes
Till protokolljusterare valdes

Faststdllande av r<isfldngd
Den medlemslista som upprdttades vid ankomsten ska anvtindas somrdstldngd.

Frigan om kailerse tiil stdmman har skett i behiirig ordning
Kallelsren till motet skickades den 1 3t4 per mait eireipost, m6tet godkiindekallelseln.

Rapporter
Ni ls fdred rog verksam hetsrapporten och kassa rapporten.
stdmman beslutade godkdnna och leigga verksamhetsrapporten tillhandlingarna.
stdmman beslutade godkdnna och ldgga kassarapporten til l handlingarnawerner Magnusson redogjorde for sin revisionsbeiatterse.
Stdmman beslutade godk-nna och ldgga revisionsberdttelsen til l handlingarna.

Frigan om ansvarsfrihet frir ledamdterna
Motet gav ledamoterna i styrersen ansvarsfrihet for 2014.

peslu! 9m disposition av fcireningens <iver- eller underskott enligt denfaststdlllda balansrikningen.
Stdmmiln laststdllde balansraikningen, med tanke pd det l6ga resultatet och attvi inte. kan se n6gon stor hojning av intakterna det kommande 6ret. Trots denstora karssan, sa foreslAr styrelsln ingen utdelning eller 6terb"t"rning pJinsatserna detta Ar.
stdmman beslot enligt styrelsens forslag att 6rets resultat pa 1 4g7 krbafanseras i ny rdkning, och totara meo6t att oisponeil ttr 3g 47s.

Av styrrelsen till fcireningsstiimman hdnskjutna Hrenden och behandling avstadgeen ligt vdckta frigor.
Styrelsen har inga motioner eller forslag til l stdmman.

Nils Ohrberq
Orjan OsteriO
Mikael Jonsson H-dal
Elisabet Oskarsson SikAs
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se Beslut om uttaxering av irsavgift enligt $7Motet beslutade att ingen irsavg'ift skalltas ut

S10 Beslut om arvoden och andra ersdttningar till fcirtroendevalda
stdmman beslutade foljande. Hdgst zs oo6 r<ronor att fordelas av styrelsenmed hdnsyn till ledamoternas arb-etsinsatser.
Reseersdttning 18:S0 per mit entigtr"aining
Ersdttning till revisorer
Arvode Enligt faktura for nedlagd tid
Reseersdttning Entiit f"drr"

511 Val av fcirtroende poster
Antal ordinarie ledamoter

fram till ndsta fcireningsstAmma.
9 st (stadgarna g 17)
3 s t (  - ' -  )

Antal ersdttare
Ersdttares intrdde enligt stadgarna g 17

Ordinarie ledamdter, namn och tid Nyval med 2 Ars mandattid

Sitter yttertig are 1 Ar pA 2014 Ars mandat

Morgan Jonsson
Nils Ohrberg
Sigvard Wagenius
Eva Regin
Torbjorn Zackrisson

Orjan Osterud
Erik Gudmundsson
Borje Johansson
Elisabet Oskarsson

Styrelsesuppleanter, namn och tid

Nils Ohrberg

Orjan Osterud

SikAskdlen
Laxsj6
Hammerdal
Strdmsund
Hammerdal

Sik6s
Boda, Lit
G6xsj6
SikAs

Laxsj6

Sik6s
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Kennet Nilsson Krokom
Knut Karlsson Hammerdal
Susanne Sdderman Hammerdal

Nils Ohrberg Laxsjd
StyrelseordfOrande, namn och tid

Styrelserepresentant till OFAB

Suppleant tiil OFAB



s12 val av revisorer fram tirt ndsta fcireningsstiimma.
Till revisorer valdes

Karolina Holmqvist Sve, Hammerdal
Hikan Nilsson As

Revisorssuppleanter,
Gunnar Granqvist Osterdsen
Sara Magnusson Ostersund

513 Val av valberedning.
Till valberedning valdes
John Erik Johansson sammankailande Borgrunda
Mikael Jonsson Hammerdal
Gerd Halvarsson Suppleant Hammerdal

514 dvriga frigor.
Nils redogjorde for foreningens mojligeter att k6pa tillbaka eller formedlainsatsandelar' Vi kan inte liopa tillba[a insatsanderar och har ingen efterfraganp6 insatsandelar.
Medlemmar som inte kan hitta nAgon kopare av insatsandelar, hdnvisas til l$9 uttreide enligt stadgarna.
Foreningen har f6tt in uttrddes ansokan p6 ett 20 tal insatsandelar vilketstdmman godkainde, och beslot att betala ut insatsandelarna snarast efterstdmman.

S15 Mcitet avslutas.
Mdtesordfdrande tackade for en intressant stdmma och bjod in titt smorg6s,Kaffe och The.
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Dag som ovan

Nils Ohrberg M

Elisabet Oskarsson Sik6s Mikael Jonsson Hammerdal


