
Protokoll för B-Net årsmöte 2013  
 
§1 Val av stämmoordförande 
Årsmötet valde Ted Karlsson till ordförande för årsmötet. 
 
§1b val av sekreterare 
Till att föra protokoll för årsmötet valdes Pär Sandell. 
  
§2 Godkännande av röstlängden 
Vid behov upprättas röstlängd utifrån medlemslistan i B-Nets ekonomiska förening. 
 
§3 Val av två justeringsmän 
Karl-Arne Törn och Inge Josefsson valdes att justera årsmötesprotokollet. 
 
§4 Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning 
Årsmötet ansåg att stämman blivit utlyst i behörig ordning. 
 
§5 Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning godkändes. 
 
§6 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse 
Patrik Frisk redovisade resultat och balansräkning (separat fil). 
Kjell Elofsson läste upp revisionsberättelsen (separat fil). 
Ted Karlsson läste upp styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 (separat fil). 
 
§7 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning för 2012  
Årsmötet beslutade att godkänna resultat- och balansräkning för 2012. 
 
§8 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2012. 
 
§9 Fråga om arvode till styrelseledarmötena och revisorer 
Inget förslag om arvode, som tidigare är arbetet i styrelse och som revisor ideellt. 
 
§10 Medlemsavgift för kommande verksamhetsår 
Förslag från styrelsen att det inte ska vara någon medlemsutgift för 2013 godkändes. 
Styrelsen informerade om att det kommer skickas ut en slutfaktura för att Bäckaby-
projektet ska gå ihop ekonomiskt (gäller ej Myresjö-Östra och Hjärtaryd som drivs som 
separata projekt). Fakturan kommer skickas ut i samband med att det projektet 
slutredovisas för Länsstyrelsen och det är först då vi vet beloppet som måste faktureras.  
 
§11 Beslut om antal styrelseledamöter och ev. Styrelsesuppleant 
Beslut att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter. 
  
§12 Val av styrelseledamöter och ev. Styrelsesuppleanter 
Årsmötet beslutade välja:   
Jonny Palm, ordförande (omval) 
Bernt Andersson, vice ordförande (omval) 
Patrik Frisk, kassör (omval) 
Pär Sandell, sekreterare (omval) 



Peter Karlsson, ledamot (omval) 
 
Kjell Isaksson och Christian Karlsson valdes som suppleanter. Båda nyval.  
 
§13 Val av revisorer och revisorssuppleanter 
Kjell Elovsson valdes till revisor. Föreningen anlitar också Roger Karlsson från Pelaren 
Ekonomi som revisor. 
 
§14 Val av valberedning 
Till föreningens valberedning valdes Marcus Myrne och Stefan Petersson. 
 
§15 Stadgeändring angående kallelse till årsmöte 
Årsmötet beslöt enhälligt att godkänna styrelsens förslag till stadgeändring att kallelsen till 
årsmöte endast ske via information på hemsidan. Frågan tas upp för slutgiltigt beslut på 
nästa årsmöte. 
Det föreslogs också att årsmötet ska hållas under april månad så att medlemmarna vet när 
de ska hålla utkik efter kallelsen på hemsidan. 
 
 
§16 Övriga frågor 
Medlemmar och Sockenrådets ordförande tackade styrelsen för nedlagt arbete och för vad 
B-Net har uträttat för socknen. 
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