
Bromskärs Elbilsladdning ekonomisk förening 

Protokoll fört vid föreningens årsstämma den 3 juli 2021 omedelbart påföljande Bromskärs 
Hamns samfällighet årsmöte samma dag kl 11. 

Närvarande: Jan Kilgren, Ian Modin, Tim Pettersson, Johan Sintorn och Bengt Wånggren. 

Plats: Bromskärs Hamns klubbhus i Bromskär 
 
§1 Val av ordförande vid stämman och stämmoordförandens val av protokollförare 

Till ordförande vid stämman valdes Bengt Wånggren. Till protokollförare valdes Johan Sintorn. 

§2 Upprättande och godkännande av röstlängd  

Samtliga närvarande upptogs i röstlängden. 

§3 Val av en eller två justerare 

Till justeringsman utsågs Tim Pettersson. 

§4 Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad 

Stämman befanns vara behörigen sammankallad. 

§5 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

§6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 

Årsredovisningen som tidigare var distribuerad per mejl godkändes. Revisor Ian Modin framlade 
revisionsberättelsen och tillstyrkte beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. 

§7 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt disposition 
av vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen 

Resultaträkning, balansräkning och årets förlust om 31 418 kronor fastställdes och omsattes i ny 
räkning. 

§8 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för budgetåret 2020-2021. 

 



§9 Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna 

Beslutades att inga arvoden utgår. 

§10 Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår 

Då likviditetsprognosen efter utbetalning av bidrag indikerar ett nettosaldo som väl överstiger 
kapitalbehovet under året beslutades att medlemsavgiften för 2021-2022 är 0 kronor. 

§11 Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas 

Beslutades att antalet styrelseledamöter fortsatt skall vara fem tills installationsprojektet är helt 
avslutat. Beslutades att inga suppleanter behövs. 

§12 Val av styrelse 

Beslutades att styrelsen även fortsatt består av Per Hederus, Jan Kilgren, Tim Pettersson, Johan 
Sintorn och Bengt Wånggren. 

§13 Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 

Beslutades att Ian Modin fortsatt är revisor för föreningen 

§14 Val av valberedning 

Ingen valberedning utsågs. 

§15 Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt lag eller föreningens stadgar 

Inga förslag förelåg men styrelsen uppdrogs följa upp att återbetalningen sker från Eways. 
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