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Protokoll Årsmöte för verksamhetsår 2019-01-01 -- 2019-12-31  

och verksamhetsår 2020-01-01 – 2020-02-12. 

Datum: 2020-02-27, kl. 19.00 

Plats: Ljungsbro skola, matsalen 

1. Mötets öppnande och godkännande av röstlängd 

Robert Norling öppnade mötet och hälsade välkomna. 

Till mötet hade följande infunnit sig: Åsa Kempe (likvidator), Håkan Svensson (f d 

ordförande), Robert Norling, Sebastian Cavalli-Björkman, Mats Walldén, Magnus 

Kempe, Bengt Larsson, Gunnar Eklöv, Filip Lindbast, Rickard Peterson, Oscar Uddman 

Jansson, Lars Andersson och Ivar Persson. 

Inga fullmakter presenterades. 

Mötet beslutade att: Godkänna röstlängden. 

 

2. Val av ordförande för stämman samt protokollförare 

Mötet beslutade att: Välja Robert Norling till mötesordförande samt Mats Walldén 

till protokollförare. 

 

3. Val av två justeringsmän 

Mötet beslutade att: Välja Lars Andersson och Magnus Kempe till justeringspersoner. 

 

4. Frågan om stämmans utlysts i behörig ordning 

Åsa Kempe informerade om hur och när kallelse till årsmötet genomförts. 

Mötet beslutade att: Årsmötet hade utlysts i behörig ordning. 

 

5. Fastställande av dagordning 

Robert Norling redovisade dagordningen. 

Mötet beslutade att: Godkänna röstlängden. 

 

6. Genomgång av Årsredovisning för 2019 

Åsa Kempe (likvidator) redovisade årsredovisningen för 2019 enligt det som tidigare 

lagts ut som information på Byalagets hemsida. Redovisningen visades på 

storbildsduk. Ref: Byalag 1050 Ekonomisk förening - ÅR 2019 ver 2 (pdf) 
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7. Revisorns uttalande 2019 

Revisor Filip Lindbast redovisade genomförd revision och där han funnit att 

verksamhet såväl som ekonomi genomförts på ett riktigt sätt. 

Revisor Filip Lindbast rekommenderade mötet att godkänna verksamhetsberättelse 

och ekonomisk redovisning för 2019 samt att ge ansvarsfrihet för likvidator och 

tidigare styrelse. 

 

8. Fråga om ansvarsfrihet för likvidator/tidigare styrelse för 2019 

Mötet beslutade att: Ge likvidatorn och tidigare styrelse ansvarsfrihet för 2019. 

 

9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning för 2019 

Mötet beslutade att: Fastställa resultat- och balansräkning för 2019. 

 

10. Genomgång av slutredovisning för 2020 

Åsa Kempe (likvidator) redovisade årsredovisningen för 2020 enligt det som tidigare 

lagts ut som information på Byalagets hemsida. Redovisningen visades på 

storbildsduk. 

Åsa Kempe informerade att huvuddel av överskjutande medel har betalats tillbaka till 

medlemmarna med ca 1200 kr/anslutning. Denna återbetalning räknas som vinst för 

föreningen och beskattas. Några återbetalningar har ”studsat” tillbaka men det har 

varit svårt att reda ut vilka som ej har fått betalt eftersom banksekretessen hindrat 

banken att lämna ut uppgifter. 

Ref: Byalag 1050 Ekonomisk förening Slutredovisning 2020-02-26 (pdf) 

 

11. Revisorns uttalande för 2020 

Revisor Filip Lindbast redovisade genomförd revision och där han funnit att 

verksamhet såväl som ekonomi genomförts på ett riktigt sätt. 

Revisor Filip Lindbast rekommenderade mötet att godkänna verksamhetsberättelse 

och ekonomisk redovisning för 2020 samt att ge ansvarsfrihet för likvidator och 

tidigare styrelse. 

 

12. Fråga om ansvarsfrihet för likvidator för den sista perioden i likvidationen 

Mötet beslutade att: Ge likvidatorn och tidigare styrelse ansvarsfrihet för 2020. 

 

13. Förslag till beslut om återstående medel i föreningen 

Likvidator Åsa Kempe föreslog att återstående medel och inventarier från den 

ekonomiska föreningen ska överföras till Byalag 1050 Ideell förening. 

Mötet beslutade att: Återstående medel och inventarier från den ekonomiska 

föreningen ska överföras till Byalag 1050 Ideell förening. 
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14. Mötes avslutande 

Ett flertal deltagare tackade tidigare styrelse för ett väl genomfört bredbandsprojekt. 

Anslutningarna blev billiga i jämförelse med andra projekt, ca 12 000:- styck. 

Mötesordförande Robert Norling tackade för deltagande och avslutade årsmötet. 

Underlag som redovisades: 

- Byalag 1050 Ekonomisk förening - ÅR 2019 ver 2 (pdf) 

- Byalag 1050 Ekonomisk förening Slutredovisning 2020-02-26 (pdf) 

 

Vid protokollet 

 

 

Robert Norling  Åsa Kempe 

Mötesordförande  Likvidator   

 

Mats Walldén 

Protokollförare 

 

Lars Andersson  Magnus Kempe 

Justeringsman  Justeringsman 


