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Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Sollerö Konsument- 

förening i Sollerö Kommunalhus, tisdagen den19 maj 2009. 

 

 

 

 

 

 § 1 Stämmans öppnande. 

  

 Styrelsens ordförande Per Gunnar Ållas hälsade de ca 66 närvarande 

medlemmarna välkomna till föreningsstämman samt förklarade mötet öppnat. 

  

§ 2 Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän.  

 

 Till ordförande för stämman valdes Jan Flodén och till sekreterare valdes 

Klaes Gidlund. 

Till justeringsmän valdes Eivor Bälter och Ulla Järkgård. 

 

§ 3 Fråga om kallelse utlysts i behörig ordning. 

  

 Kallelse till stämman har utlysts två veckor före i Soldaktuellt och anslag i 

Konsum, vilket godkändes av stämman. Det beslutades även att införa en ny 

paragraf direkt efter denna för att fastställa de nya stadgarna, dessa skulle 

annars behandlas under övriga frågor, men eftersom de nya stadgarna ska 

träda i kraft efter årsmötet valdes det att lägga de före valen av styrelsen, på så 

vis kan vi följa de nya stadgarna på en gång och välja en komplett styrelse, 

utan styrelsesuppleanter som de nya stadgarna kräver. 

 

§ 3B Stadgeändring 

 

 Fastställande av nya mönsterstadgar från Coop centralt, stämman beslutade att 

antaga stadgarna, vilka nu träder i kraft eftersom de nu har godkänts vid två av 

varandra efterföljande föreningsstämmor. 

 

 

§ 4 Styrelsens berättelse 

  

 Redogörelse för förvaltningsberättelse. 

 Föreningen har ökat sin omsättning under räkenskapsåret med 19,0 %.  

Under året har en stor ombyggnad skett av butiken samt investering i nya 

kylar och frysar, en del av kostnaden har belastat resultatet resterande har 

aktiverats i balansräkningen, total kostnad för investeringarna har varit 

2 000 000 kr exklusive moms..  

Föreningens ekonomi är stabil och man kan med tillförsikt se fram mot även 

ett bra resultat under år 2009. Detta var Sollerö Konsumentförenings 93:e 

verksamhetsår. Under året har 14 st protokollförda styrelsemöten hållits. 

Antalet medlemmar vid årets slut är 839 st.  

 

§ 5-7 Revisorernas berättelse 

  

 Revisorerna tillstyrker resultat- och balansräkning samt att vinsten disponeras 

enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Stämman godkände revisorernas 

berättelse. Stämman godkände resultat- och balansräkning och beviljade 

styrelsen ansvarsfrihet. 
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§ 8 Fastställande av årets balanserade överskott. 

 

Stämman beslöt att disponibla medel, exklusive fri dispositionsfond,  

191 863,20 kr disponeras enligt följande: 
 

Avsättning till reservfond    ..9 595,00 kr 

Avsättning till fri dispositionsfond  182 268,20 kr 

 

 

§ 9 Fastställande av arvode för styrelse och revisorer 

 

 Det fastställdes att arvode för styrelse och revisorer för nästföljande period 

blir enligt följande, samtliga närvarande på mötet var eniga.  

 

 Styrelse Ordförande   5 000 kr/år. 

   Sekreterare  5 000 kr/år. 

   Styrelseledamot erhåller ett arvode på 1 000 kr per

  år samt 300 kr per styrelsemöte. 

  Dessutom 150 kr/timme för extra styrelsearbete. 

   Revisorer     150 kr/timme. 

   Valberedning     200 kr/år. 

 

 

§ 10 Val av styrelseledamöter 

 

 På valberedningens förslag valdes: 

 Som styrelseledamot på ett år valdes Per Svensson, Bosse Andersson, Klaes 

Gidlund, Jörgen Sålder, Mikael Jansson samt Maria Stenis, ett år kvar på 

mandattiden har Per Gunnar Ållas samt Marianne Brown-Sarén. 

  

 

§ 11 Val av revisorer 

 

 På valberedningens förslag valdes: 

 Som ordinarie revisor omvaldes Katarina Jönsson på två år. Gertrud Olsson 

kvarsitter till 2010. 

 Som revisorssuppleant omvaldes Anders Jönsson och Lars-Eric Björkqvist på 

ett år vardera. 

  

 

§ 12 Val av ledamöter till valberedningen på ett år varav en sammankallande. 

 

 Som ordinarie ledamöter valdes: Bengt Larsson och Eva Andersson. 

 Som suppleanter omvaldes: Mats Buud och Ove Danielsson.  

 

§ 13 I stadgeenligt tid inkomna förslag från medlemmarna 

  

 Ingen motion har inkommit. 

 

 

§ 14 Övriga ärenden 

 

Förslag om bensinmack på Sollerön från Stig Bråmer, förslag att söka 

bygglov, styrelsen har tidigare behandlat en del förslag, det finns dock inget 

konkret att behandla, styrelsen lovade att titta på de förslag som uppkommer. 

 



Föreningsstämma 2009-05-19 Sollerö Konsumentförening  3(3) 

 

 

§ 15 Avslutning 

 

 Jan Flodén avslutade stämman. 

 

 

 

Sollerön den 19 maj 2009. 

 

Ordförande   Sekreterare 

 

 

…………………….  ……………………………. 

Jan Flodén   Klaes Gidlund 

 

 

 

Justeras    Justeras 

 

 

…………………….  ……………………. 

Eivor Bälter    Ulla Järkgård 


