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Protokoll fört vid årsmöte med Bunge Fiber ekonomisk förening den 
19 juni 2021 i Restaurang Utsiktens lokaler i Fårösund 

 

9 st. personer deltog i mötet enligt separat deltagarförteckning.  

   § 1 

Årsmötet öppnades av ordförande Jan-Erik Ohlsson 

   § 2 

Jan-Erik Ohlsson valdes att leda årsmötesförhandlingarna och Gullbritt 
Thorsell valdes till sekreterare. 

   § 3 

Mötet fastställde att medlemmar noterade i deltagarförteckningen har 
rösträtt. Inga fullmakter har inkommit. 

   § 4 

Till justeringspersoner valdes Arnstein Snyen Marjala och Mats Larsson. 

   § 5 

Konstaterades att stämman utlysts i behörig ordning. 

   § 6 

Dagordningen fastställdes. 

   § 7 

Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande Jan-Erik Ohlsson och 
lades till handlingarna. 

   § 8 

Kassören Hans Åkermark redogjorde för Resultat- och Balansrapporterna 
för 2020.  

Rapporterna lades till handlingarna. 

   § 9 

Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn Valter Möllerström. 

   § 10 

Beslutades att fastställa Resultat- och Balansräkningarna. 
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§ 11 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för året 2020. 

   § 12 

Ordföranden läste upp styrelsens föreslagna Verksamhetsplan för 2021 
vilken tillsammans med budgeten godkändes av mötet.  

   § 13 

Beslutades att medlemsavgift i föreningen ska fortsatt vara 100 kronor för 
år 2022. 

   § 14 

Årsmötet valde Jan-Erik Ohlsson till ordförande för Bunge Fiber 
ekonomisk förening för 1 år. 

   § 15 

Till styrelseledamöter valdes:  

Gullbritt Thorsell Omval 2 år 
Hans Åkermark Omval 2 år 
Markus Pettersson Nyval 2 år 
 

Kvarstående ledamöter är Tomas Erlandsson, Annika Ekström och 
Thomas Reinhag på 1 år. 

   § 16 

Som revisorer omvaldes Valter Möllerström. Som revisorsuppleant 
omvaldes Kerstin Edstam Gabrielsson. 

   § 17 

Till valberedning utsågs Mats Widgren och Marlene Erlandsson. Som 
sammankallande valdes Marlene Erlandsson. Styrelsen gavs uppdraget 
att söka efter ytterligare en person till valberedningen. 

   § 18 

Övriga frågor 

 
Kassören Hans Åkermark informerade att Fortnox just nu inte kan fakturera via e-
faktura, utan fakturerar istället via e-mail. Flera abonnenter har inte uppmärksammat 
detta. Det kan vara en orsak till att många inte betalat sin faktura i tid, vilket 
förorsakar den enskilde merkostnader i form av påminnelseavgift och eventuell 
straffavgift, liksom även föreningen drabbas av merkostnader gentemot Fortnox. På 
vår nästkommande faktura till abonnenterna ska vi skriva en informationstext om att 
flera tyvärr inte betalar sina fakturor i tid. 
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   § 19 
 
 
Jan-Erik Ohlsson överlämnade en bukett blommor till avgående 
styrelseledamoten Arnstein Snyen Marjala och informerade om att han 
kommer att få ett tack för sitt arbete i föreningen genom en gemensam 
styrelsemiddag och en minnesgåva. 

Jan-Erik Ohlsson tackade de närvarande på årsmötet för visat intresse 
och avslutade årsmötet. Mötesdeltagarna bjöds därefter på kaffe och 
bulle. 

 

 

Gullbritt Thorsell/sekreterare Jan-Erik Ohlsson/ordförande 

 

Arnstein Snyen Marjala/justerare Mats Larsson/justerare 


