
 Protokoll fört vid Kvismardalen Vinds årsstämma den 29/3 2012 i 

Lännäs bygdegård. 

 

Ordförande Stig Persson hälsade alla välkomna till 2012 års stämma. 

§ 1. 

Till mötesordförande valdes Per Erik Karlsson och till mötessekreterare valdes Torbjörn Malmgren 

§ 2. 

Röstlängden med 54 närvarande medlemmar och 5 st. med fullmakt godkändes. 

§ 3. 

Till justeringsmän valdes Linnea Andersson och Wiviann Karlsson 

§ 4. 

Kallelsen till stämman godkändes. 

§ 5. 

Förvaltningsberättelse och årsredovisning lästes upp och godkändes. 

§ 6. 

Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes. 

§ 7. 

Resultat och balansräkningen på 22 970 938 kr fastställdes och årets resultat på 1 963  kr 

beslutades att föras i ny räkning. 

§ 8. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 

§ 9. 

Till ny styrelse valdes : 

Omval på 2 år : Stig Persson, Per-Ola Olsson, Ulf Klaeson  och Stefan Josefsson 

Kvarstående ett år :  Rune Walfridsson, Stefan Ljungdal och Ulf Forsberg 

§ 10. 

Till ordförande på ett år valdes Stig Persson 



 

 

§ 11. 

Till revisorer på ett år omvaldes Leif Göransson och nyval på Mats Olsson Ullavi, Närkes Kil. 

Jan-Olov Gustavsson hade avsagt sig. 

Kjell Bertilsson omvaldes som suppleant. 

§ 12. 

Till valberedning på ett år valdes Magnus Andersson, Kerstin Markling  och Susanne Carlsson med 

Magnus Andersson som sammankallande. 

§ 13. 

En motion hade lämnats in. 

Magnus Andersson föreslog att ett medlemsregister skulle läggas ut på hemsidan. 

Styrelsen och stämman tyckte att saken borde utredas mera så att inte uppgifter som medlemmar 

ej önskade blev offentliga på hemsidan. Så beslutades. 

§ 14. 

Arvoden till styrelsen beslutades vara oförändrade 24 000 kr som styrelsen själva får fördela inom 

sig. 

§ 15. 

Under övriga frågor diskuterades olika allmänna saker som t.ex. 

- Stig Persson påpekar att vi har en hög räntekostnad, 3-6 %, snitt på ca 5 %, 

bör ses över. 

- andelar till salu ? Stig P : Finns ej andelar till salu, man kan göra försök med annonsering på 

hemsidan. Troligt dagspris 7 000:- . Om köpintresse finns kan man kontakta någon i styrelsen. 

- Hemsidan bör uppdateras . 

- Jan Olov Gustavsson avtackades. 

 

Stämmoordföranden Per Erik Karlsson tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade 

stämman avslutad. 

Stämman avslutades med kaffe,dopp och trevlig samvaro. 



Vid protokollet : 

 

__________________________                                    ___________________________ 

Torbjörn Malmgren  sekr.                                                Per Erik Karlsson  ordf. 

 

Justeras: 

 

___________________________                                  ___________________________ 

Linnea Andersson                                                             Wiviann Karlsson 

 

 

 


