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Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings styrelsemöte 2020-06-07 

Plats: Hos Jens i Långeboda 

Närvarande: 

• Jens Svensson 

• Pia Ekenskog 

• Tore Bengtsson 

• Anders Karlsson 

• Nils-Erik Svensson 

§1 Mötet öppnas 

Jens Svensson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 
 
§2 Utse mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Nils-Erik Svensson. 
 
§3 Utse protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Tore Bengtsson och Anders Karlsson. 
 
§4 Genomgång av föregående protokoll 

§7 Övriga frågor – Föreningens dokument 
Tore och Nils-Erik kollar vad vi ska göra med gamla protokoll och handlingar. Kolla med 
Hembygdsföreningen och Blekingearkivet. Punkten ej påbörjad. 
 
I övrigt inga synpunkter eller kommentarer till protokollet. 
 
§5 Kassörens rapport  

Inga stora förändringar sedan förra mötet. Utgifter för presentkort, försäkring och revisor är betalda.  
Balans och resultatrapport finns hos Pia och Nils-Erik. 
 
§6 Beslut om nytt datum för årsmöte och för poströstning  

Nytt datum bestämdes till torsdagen den 25 juni kl 19:00 i Bygdegården Högaböke.  
Vid tjänlig väderlek hålls mötet utomhus. 
För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts 
som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i en ekonomisk förening kan poströsta inför 
föreningsstämma.  
Bestämmelsen möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas 
nere, samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande 
omständigheterna. 
Styrelsen i Ringamåla Fiber EF beslutar vid detta möte att möjliggöra röstning vid ordinarie 
föreningsstämma 2020  genom poströstning. 
Stämman kommer att hållas i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd 
och begränsningen på max 50 deltagare. 
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Medlemmar som tillhör de så kallade riskgrupperna ska informeras om att de bör undvika, med 
hänvisning till Folkhälsomyndigheten, att närvara. 
Styrelsen ska också uppmana medlemmar att poströsta för att minska risken för smittspridning. 
 
Nils-Erik har bokat lokal (Bygdegården). 
Vi bjuder på kaffe och tårta. Marie fixar drickat. Nils-Erik beställer 2 tårtor av Elisabeth A. 
Ingen verksamhetsplan eller budget behöver tas fram i år. 
Kallelse till årsmötet skickas ut via mail omgående, dock senast torsdagen den 11 juni. Viktigt att 
även de som ej har mail får pappersvarianten som vanligt (också innan den 12/6). (Nils-Erik + 
byaansvariga fixar detta) 
 
§7 Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp. 
 
§87 Mötet avslutas 

Jens förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet: 
 
Nils-Erik Svensson 
 
Justeras: 
 
Jens Svensson    
Ordförande 
 
 
Tore Bengtsson                    Anders Karlsson 


