Protokoll från Färila sockens sockenstämma 29 mars 2017 i
Föreningarnas hus i Färila
1. Öppnande av sockenstämman
-

Ordförande Magnus Johansson öppnar sockenstämman

2. Val av stämmoordförande
-

Stämman väljer Björn Brink till ordförande för stämman

3. Val av sekreterare
-

Stämman väljer Roy Nilsson till sekreterare för stämman

Sockenstämmans ordförande Björn Brink tackar för förtroendet
4. Upprättande av röstlängd för stämman
-

Röstlängd har upprättats och godkänns av stämman samt bifogas detta protokoll.

5. Val av två justerare
-

Viveka Ståbi och Lars Persson väljs att justera stämmoprotokollet

6. Fråga om stämman utlysts stadgeenligt
-

Stämman anser sig vara kallad enligt stadgarna

7. Godkännande av dagordning
-

Den föreslagna dagordningen godkänns.

8. a. Redovisning av FärilaRådets verksamhet april 2015 - mars 2016
-

FärilaRådets verksamhetsberättelse för april 2016-mars 2017 presenteras skriftligt

-

Verksamhetsberättelsen godkänns, bifogas protokollet och läggs till handlingarna

8. b. Redovisning av FärilaRådets Verksamhetsplan 2016-2017
-

FärilaRådets Verksamhetsplan 2016-2017 presenteras skriftligt

-

Verksamhetsplanen godkänns, bifogas protokollet och läggs till handlingar

9. Styrelsens årsredovisning
-

Pia Danhard, FärilaRådets kassör, föredrar FärilaRådets resultat och balansräkning

-

Resultat och balansräkning godkänns, bifogas protokollet och läggs till handlingarna

10. Revisorernas berättelse
-

Ordföranden föredrar revisorernas berättelse

-

Revisionsberättelsen anger god ordning och läggs till handlingarna

11. Frågeställning med anledning av resultat- och balansräkning
-

Stämman fastställer årets resultat till 8 127,31 kronor.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
-

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

13. Beslut i anledning av vinst eller förlust
-

Utgående balans på 116 843,21 kr fastställs.

-

Årets resultat förs över i ny räkning.

14. Beslut om antal ledamöter i FärilaRådets styrelse
-

Stämman beslutar att styrelsens antal skall vara oförändrat ordförande samt sex
ledamöter och tre ersättare

15. Val av styrelseordförande
-

Stämman väljer Magnus Johansson som ordförande under ett år.

16. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
-

Till ledamöter på två år väljs Viveka Ståbi, Roy Nilsson och Yvonne Spring

-

Fyllnadsval, ledamot i ett år väljs Jonas Söderlund

-

Ledamöterna Pia Danhard och Bo Jörneblad har ett år kvar av mandattiden.

-

Till ersättare på ett år väljs Sandra Magnusson , Monica Evaldsson och Johan Sjölund.

17. Motioner
-

Inga motioner har inkommit

18. Val av valberedning och revisorer
-

Till valberedningen väljs Leif Johansson på tre år

-

Elving Larsson kvarstår ytterligare 2 år

-

Inga Olsson kvarstår ytterligare ett år, sammankallande.

-

Till revisor väljs Margareta Oscarsson på två år och Ulla Grönstedt kvarstår ett år.

19. Övriga frågor
-

Magnus Johansson informerar om sökbara medel från Svartvallens vindkraftverk .
Ansökan senast februari 2018.

-

En eventuell nedläggning av äldreboendet ”Mångs-Pers” leder till en animerad debatt.
FärilaRådet uppmanas att bjuda in Yvonne Oscarsson, Tommy Olsson och senare Richard
Brännström

20. Sockenstämman avslutas
-

Björn Brink tackar de närvarande och avslutar årets sockenstämma

Björn Brink. Ordförande

Roy Nilsson Sekreterare

Viveka Ståbi Justerare

Lars Persson. Justerare

