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Protokoll  för årsstämman i Falbygdens Mat och Kultur ekonomisk förening,

769607-2409,  den 7 april, 2022.

Medverkande: Ingvor Bergman, Lars-Erik Kullenwall, Åsa Gustaf Jansson, Gerth Bragnå, Per-Olof

Larsson, Mattias Lindgren.

§1                  Mötet öppnas av ordförande och hälsar de deltagande välkomna.

§2                  Val av ordförande för mötet

Mötet valde Åsa Gustaf Jansson

§3                  Val av sekreterare för mötet

Mötet valde Mattias Lindgren

§4                  Fastställande av röstlängd

Upprättas vid behov

§5                  Val av protokolljusterare

Mötet valde Ingvor Bergman och Gerth Bragnå

§6                  Fråga om stämman har utlysts i behörig ordning

Kallelse utskickad enligt stadgarna, 14 dagar innan årsstämman via mejl och

annonserad på föreningens hemsida. Mötet anser stämman behörigt utlyst.

§7                  Styrelsens årsredovisning för verksamhetsåret

Ordföranden föredrar verksamhetsberättelsen. Kassören redovisar årsredovisningen.

Redovisningen läggs till handlingarna.

§8                  Revisorernas berättelse

Revisorerna yrkar på ansvarsfrihet åt styrelsen för verksamhetsåret.

§9                  Beslut om fastställande av resultat – och balansräkning

Mötet beslutar att fastställa resultat och balansräkning.

§10                Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet.

§11                Beslut beträffande föreningens vinst eller förlust

Mötet beslutar att föra över årets förlust på 14.226 kr och att i ny räkning överföres

-13.057 kr.

§12                Beslut om serviceavgift
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Mötet beslutar att lämna den oförändrad.

§13                Beslut om antalet styrelseledamöter.

Mötet beslutar att styrelsen ska bestå av fem personer.

§14                Val av styrelse

Åsa Gustaf Jansson

Gerth Bragnå

Per-Olof Larsson

Mattias Lindgren

Larry Geszti

§15                Val av ordförande

Mötet väljer Åsa Gustaf Jansson

§16                Val av revisor

Mötet väljer Claes Seveborg och Anders Toftby

§17                Val av valberedning

Mötet väljer Lars-Erik Kullenwall och Mikael Klingstedt

§18                Ärende som av styrelsen eller medlem hänskjuts till stämman

Inga ärenden.

§19                 Övriga ärenden

Medlem Per-Olof Larsson, lyfter önskan om möjligheten till ett extra årsmöte

höstens 2022 om besked kring nytt samarbetsavtal med Falköpings kommun ej tydliggjorts

innan sommaren, för att föreningens räkenskaper avslutas i balans vid uteblivet nytt

samarbetsavtal.

Mötet tar frågan i beaktande inför hösten.

§20                Mötet avslutas.

Ordförande Sekreterare

Åsa Gustaf Jansson Mattias Lindgren

Justerare Justerare

Ingvor Bergman Gerth Bragnå
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