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Protokoll f6rt vid 2015 Ars ordinarie llOreningsstdmma f6r

Ollebacken Vind Ekonomisk Fcirening
Onsdag den 11 Maj 2016l(1. 19,110

GT SikAs

Mtitets opPnades
fliir Of,tOLrg hiilsade samtliga v6lkomna, det I'ar 26 deliigare ndrvarande'

Vi bdrjade ried serveringen fflr att ordnra en karbel till projektorn'

Val av m<ltesPresidium
Till mdtesordforande valdes Nils Ohrrberg
Till sekreterare valdes Orjan Osterud
Till protokolljusterare valdes Sven Ci$sta Jerkobsson Sik6s

Elisabert Oskarsson SikAs

Faststdl lande av rostldngd
Den medlemslista som upprdttades vicl ankomsten ska anviindas som

rdstldngd.

Frrigan om kallelse til l stdmman har skett i behiinig ordning
Kallelsen till motet skickades den 2414 per mgil eller post, motet godkdnde

kallelsen.

Rapporter
N i ls f6red rog verksam hetsrapporten och kassa rapprcrten.
Stdmman beslutade godk6nna och ldrgga verl'isamhetsrapporten till
handl ingarna.
Stiimmin beslutade godkdnna och li igga kassar?PPorten til l handlingarna
Nils visade revisionsberdttelsen och ldrste uttalande frAn revisorerna.
Stiimman beslutade godkdnna och li igga revisionsklerdttelsen til l handlingarna.

FrAgan om ansvarsfrihet for ledamtiterna
M6tat gav ledam6terna i styrelsen ans;varsfril'ret f6r 2015.

tseslut om disposition av foreningens 6ver- eller underskott enligt den
faststSllda balansrdkn i ngen'
Stdmman faststdllde balansrdkningen. Styrelrsen foreslAr att ingen utdelning
eller fiterbetalning pA insatserna g6rs, med tanke pA det svaga resultatet och att
vi inte kan se n6gon stdrre dkning av intdkterna det kommande Aret.
Stiimman beslot enligt styrelsens forslag att iirets resultat pA 422 kr balanseras
i ny rdkning, och totala medel att disponera dr 39 897-

Av styrelsen til l f<ireningsstdmman hdnskjutna drenden och behandling av
stadgeenligt vdckta frAgor.
Styrelsen foreslAr stiimman att godkdnna 5 nnedlernmars uttrdde samt att
Aterbetala deras 39 andelar snarast. ^
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se Beslut om uttaxering av Arsavgift enligt $7
M6tet beslutade att ingen Arsavgift skall tas ut

s10 Beslut om arvoden och andra ersdttningar ti l l  f6rtroendevalda

Stdmman beslutade foljande. Hogst 25 000 kronor att f6rdelas av styrelsen

med hdnsyn till ledamdternas arbetsinsatser'
Reseersdttning. 18:50 per mil enligt rdkning
Ersdttning ti l l  revisorer
Arvode Enligt faktura f6r nedlagd tid
Reseersdttning Enligt faktura

s 1 1 Val av ftirtroende poster fram till niista ftireningsstdmma.
Antal ordinarie ledam6ter 9 st (stadgarna $ 17)

Ordinarie ledamOter, namn och tid Nyval med 2 irs mandattid

Antal ersdttare
Ersdttares intrAde enligt stadgarna $ 17

Ledamot 2 6rian Osterud
Ledamot 4 Erik Gudmundsson
Ledamot 6 Borje Johansson
Ledamot 8 Elisabet Oskarsson

Sitter ytterligare t hr pA 2015 Ars mandat
Ledamot 1 Morgan Jonsson
Ledamot 3 Nils Ohrberg
Ledamot 5 Sigvard Wagenius
Ledamot 7 Eva Regin
Ledamot 9 Torbj6rn Zackrisson

Styrelsesuppleanter, namn och tid
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SikAs ov 2 Ar
Boda, Lit ov 2 Ar
Gixsjo ov 2 Ar
SikAs ov 2 hr

Sikiskii len ov 1 ir
Laxsjo ov 1 6r
Hammerdal ov 1 Ar
Str6msund ov 1 ir
Hammerdal ov 1 6r

Styrelseordf0rande, namn och tid

Styrelserepresentant till OFAB

Suppleant t i l l  OFAB

Kennet Nilsson
Knut Karlsson
Susanne Soderman

Nils Ohrberg

Nils Ohrberg

Orjan Osterud

Krokom
Hammerdal
Hammerdal

LaxsjO

Laxsjd

Sikis

ov 1 i r
o v l i r
ov  1Ar
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512 Val av revisorer fram till ndsta fcireningsst5mma.
Till revisorer valdes

Karolina Jonasson Sve, Hammerdal
HAkan Nilsson As

Revisorssuppleanter,
Gunnar Granqvist Osterdsen

o v 1
o v 1

ov 16r

Sven Gosta Jdkobsson SikAs
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513 Val av valberedning.
Till valberedning valdes
John Erik Johansson Sammankal lande Borglunda
Mikael Jonsson Hammerdal
Gerd Halvarsson Suppleant Hammerdal

S14 Ovriga frigor.
Stiimman gav styrelsen fdljande forslag

o Att se 6ver mojligheten att sdlja en del av ett verk for att forbdttra
lonsamheten

. Omforhandla l6net med avseende p6 li igre rdnta och ldngre
amorteringstiden.

. Bifoga en preliminar AR vid kallelsen til l Arsm6tet per e-post samt att de
utan e-postadress kan fA efter 6nskemAl.

o Utarbeta rutiner for ldpande information via hemsidan per kvartal.

515 Mcitet avslutas.
Mdtesordf6rande tackade for en intressant stdmma.
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Dag som ovan
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f tisanet Ost<arsson Sitas


