Årsmöte 2021-05-28

Dagordning med föreslagna valalternativ
Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två personer att jämte
ordföranden justera dagens protokoll.
Jag är införstådd med att Björn Strinning är ordförande för årsmötet och
Christer Larsson dess sekreterare.
Jag är införstådd med att Jöran Sandeberg och Jonny Gamalielsson
justerar årsmötets protokoll.
Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
Jag är införstådd med att Björn Strinning räknar insända röster och
upprättar en förteckning över deltagande medlemmar.
Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning.
Jag uppfattar att kallelsen (svarstiden) till årsmötet skett i behörig
ordning.
Godkännande av dagordning.
Jag godkänner dagordningen.
Föredragning av styrelsens årsredovisning.
Denna bifogas.
Föredragning av revisorernas berättelse.
Denna bifogas.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Jag anser att styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2020.
Fastställande av arvoden och ersättningar till styrelse och revisorer.
Inga arvoden är aktuella för styrelse och förtroendevald revisor.
Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
Bestämmande av antal styrelsesuppleanter.
Förslag att styrelsen omfattar
4 ledamöter och 1 suppleant (oförändrat).
Val av:
a) Föreningens styrelseordförande för en tid av ett år.
Jag stöder valet av Björn Strinning till styrelseordförande för ett år.

b) 2 styrelseledamöter för en tid av två år.
c) styrelsesuppleant för en tid av 1 år.
Jag stöder omval av Christer Larsson och nyval av Gullmar Andersson
som styrelseledamöter och Bengt-Åke Johansson som suppleant.
Gullmar Andersson är medlem i föreningen och är åretruntboende. Han
föreslås ersätta avgående styrelseledamoten Göran Sandeberg.

Förslag till förtroendevald revisor.
Jag stöder omval av Ernst Almqvist till revisor för 1 år.
Bestämmande av medlemsavgifter.
Jag stöder beslut om oförändrade medlemsavgifter (0:-) för
2022.

Behandling av inlämnade motioner.
Inga motioner har inkommit.
Övriga frågor.
Inga övriga frågor har
inkommit.

Om ni vill lägga till förändringar, eller
godkänner ovanstående dagordning
med föreslagna valalternativ i sin
helhet, meddelar ni detta till:
kontakt@tungenaset.nu
eller med post till:
Tungenäset Fiberförening
c/o Björn Strinning
Svarsvik 50
455 93 MUNKEDAL
Observera, om svaret skall vara
giltigt är det endast medlemmen i
föreningen som skall svara.
Styrelsen

