
 

 

 

 
 

Fräntorps Folkets Hus förening 

 
PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 
Datum: 20180422 
Tid: kl. 15.30 
Plats: Fräntorps Folkets Hus 
 
Närvarande: personer 

 
§1 Mötet öppnades av Charlotte Wibeck som hälsade alla välkomna  

 
§2 Val av ordförande för årsmötet 

BESLUT  
Att välja Charlotte Wibeck 

§3 Val av sekreterare för årsmötet  
BESLUT  
Att välja Anna Holm 

 
§4 Upprättande och godkännande av röstlängd.  

BESLUT  
Att använda röstlängd upprättad i dörren. 

 
§5 Fastställande av dagordning.  

BESLUT  
Att fastställa dagordningen 
 

§6 Val av två rösträknare, tillika justerare.  
BESLUT  
Att välja Dan Nord 
Att välja Johan Röjemo 
 

§7 Prövning om årsmötet blivit behörigen sammankallad 
BESLUT  
Att fastställa att årsmötet blivit behörigen sammankallat då kallelsen gick ut via 
hemsidan och Facebook 4 veckor innan mötet och via mail och i brevlådorna i 
Fräntorp2-3 veckor innan mötet.  
 

§8 Förvaltnings- och ekonomisk berättelse för räkenskapsåret 2017.  
BESLUT  
Att lägga förvaltnings- och den ekonomiska berättelsen för räkenskapsåret 2017 till 
handlingarna.  
Diskussion om vem som har ansvar för snöröjning både på vägen upp till huset och 
vid huset. Kommunen ansvarar för vägen men styrelsen behöver utse någon ansvarig 



 

 

för att sköta snörjning vid dörrar och trappor. 
 

§9 Revisorernas berättelse  
BESLUT  
Att lägga revisionsberättelsen för 2017 till handlingarna. 
 

§10 Fastställande av resultat- och balansräkning.  
BESLUT  
Att fastställa resultat-och balansräkningen för 2017. 
 

§11 Beslut i anledning av det gångna verksamhetsårets resultat.  
BESLUT  
Att årets resultat på 109666 kr förs över till ny räkning. 

 
§12 Behandling av frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.  

BESLUT  
Att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
 

§13 Bestämmande av arvoden. 
 
Förslag: att arvodera styrelseledamötena med 100 kr per möte och person eller att 
behålla samma arvodesregler som föregående år.  
 
BESLUT  
 att arvodera styrelseledamötena med 100 kr per möte och person. Förslaget vann 
med 14 röster mot 8 
Vi kom också fram till att styrelsen får besluta om att avlöna personer som gör 
arbetsinsatser med rimlig ersättning.  
 

      §14 Ändring av stadgarna 
Charlotte gick igenom förslaget och bakgrunden till det.  
Förslaget till förändringarna i stadgar bifogas protokollet 
Beslut 
Stämman biföll enhälligt förslaget. 

 
§15 Val av styrelse.  

BESLUT  
Att välja Charlotte Wibeck till ordförande 
Att välja Erik Johannesson till kassör 
Att välja Kristina Bengtsson till ledamot på två år 
Att välja Kristoffer Hjelm till ledamot på två år 
Att välja Erik Johannesson till ledamot på två år 
Att välja Rose-Marie Landen Nord till ledamot på ett år 
Att välja Allan Attila till ledamot på ett år 
Att välja K-G Ottosson Marie Bertilsson till suppleanter 

 
§16 Val av revisorer 

BESLUT  



 

 

Att välja Eva Linnestärna 
Att välja Nathalie Bergström 
 

§17 Val av valberedning 
BESLUT  
Att välja Maria Isetjärn till valberedning 

 
§18 Verksamhetsplan 

Anna redogör för hur verksamheten kommer se ut för året 2018. 
Medlem anser att styrelsen bör få i uppdrag att anstränga sig för att rekrytera fler 
medlemmar. 
 

§19 Behandling av väckta motioner.  
Inga motioner har inkommit.  
 

§20 Övriga frågor 
Medlem anser att styrelsen bör få i uppdrag att anstränga sig för att rekrytera fler 
medlemmar. Diskussion kring nyttan med fler andelsägare. 
 

§21 Mötet avslutades kl. 16.40 
 

 

 

Ordförande Sekreterare 
 

 
 
 
 
 
Justerare Justerare 

 


