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Protokoll fört vid Linsellbygdens Ekonomiska Förenings årsmöte 20170521.

§ 1 a. Öppnande.
Styrelseordförande Erik Roos hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 1b. Val av presidium.
Ordförande: Erik Roos
Sekreterare: Axel Thunell
Protokolljusterare: Göran Östh
§ 2. Fastställande av röstlängd.
Beslutades att namnlistan fungerar som röstlängd. (Se bil 1.)
§ 3. Fråga om kallelsens ordning till stämman skett stadgeenligt.
Skriftlig kallelse skickades per post och annonserades på Linsells hemsida under v. 18 2017.
Årsmötet godkände kallelsens ordning.
§ 4. Styrelsens årsredovisning.
Styrelsens årsredovisning föredrogs av ordförande och lades med godkännande till
handlingarna.
§ 5. Revisorernas berättelse.
Revisorernas berättelse föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.
§ 6. Fastställande av resultat och balansräkning.
Den ekonomiska rapporten föredrogs av ordföranden samt revisor Axel Thunell och lades
med godkännande till handlingarna. Årsmötet beslutade fastställa resultat- och
balansräkningen.
§ 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade enligt revisorernas förslag att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsår 2016.
§ 8. Beslut om disposition av årets resultat.
Årsmötet beslutade att årets resultat enligt den fastställda resultat- och balansräkningen
överföres i ny räkning.
§ 9 Beslut om eventuell årsavgift.
Beslutades att ingen årsavgift skall tas ut.
§ 10 a. Styrelsens förslag till stämman.
Från tidigare inriktningsbeslut på årsmötena fastställer årsmötet följande numerär för LEF:s
styrelse: ordförande och tre ordinarie ledamöter och en suppleant.Två revisorer och en
revisorsuppleant. Två personer skall ingå i valberedningen.
§ 10 b.
Ordförande Erik Roos redovisade förutsättningar för Ekonomiska föreningens framtid.
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Förslag från årsmötet: kan föreningen vända sig till medlemmarna om ytterligare ekonomiska
insatser. Kan andra föreningar i byn bidra ekonomiskt?
Nytt beslut om affärens fortlevnad vid extra årsmöte i under september månad 2017. Om inga
nya förslag framkommer gällande butikens ekonomi till dess så anser vi oss nödsakade att
stänga butiken den sista september.
§ 11. Motioner till stämman.
Inga motioner har inkommit.
§ 12. Beslut om arvode till styrelse och suppleanter.
Mötet beslutade att inget arvode skall utgå.
§ 13 Val av styrelse, ordförande och övriga ledamöter enligt paragraf 11.
Ordförande: Erik Roos valdes på ett halvår då extra årsmöte kommer att utlysas. Detta under
förutsättning att Göran Östh och Seppo Kakko knyts till styrelsen för att bistå med utveckling
av affären. Göran och Seppo accepterade detta upplägg.
Övriga ledamöter: Eva Åkerman kvarstår ett år. Kristina Persson väljs på ett år som
fyllnadsval efter Mikel Lindberg .Ulrika Sydberg valdes som ordinarie styrelseledamot för
två år.
Styrelseersättare på ett år: Lars Jonsson.
§ 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 12.
Revisorer: Lars-Olov Ängerfors och Axel Thunell för 2017
Ersättare: Kjell Blomqvist för 2017
§ 15. Val av valberedning enligt paragraf 13.
Valberedning: Rigmor Bengtsson och Jan.Erik Persson.
§ 16. Övriga frågor.
Ordförande framförde att en frivillighet måste till för att stötta Kristina och Eva med vissa
arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter som framfördes var bl.a varuuppackning, hemkörning av
varor och att hjälpa till med cafe´-delen. Vidare meddelades att lägenheten i fastigheten är
ledig från och med den första augusti
§ 18. Årsmötets avslutning.
Mötesordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse.

Linsell den 21 maj 2017
……………………………………
Axel Thunell (sekreterare)

Justeras:
……………………………………….
Göran Östh

………………………………………
Erik Roos (ordförande)

