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Närvarande: 47 röstberättigade plus en fullmakt.
A

Stämman förklarades öppnad.

B

Leif Engblom valdes till stämmans ordförande.

C

Eva Sjögren anmäldes som protokollförare.

D

Röstlängden 47 plus en fullmakt godkändes.

E

Patrick Austen och Tarik Belqaid valdes till justeringsmän.

F

Stämman beslöt att kallelse till stämman har behörigen skett.

G

Godkännande av dagordning.
Punkt Q Val av valberedning stoppades in som extra punkt.
Dagordningen godkändes sedan av stämman.

H

Föredragning av styrelsens årsredovisning
Stämman beslöt lägga årsredovisningen till handlingarna.

I

Föredragning av revisionsberättelsen
Stämman beslöt lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

J

Fastställande av resultat och balansräkningen
Stämman beslöt fastställa resultat och balansäkningen.

K

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Stämman beslöt enhälligt att ge ansvarsfrihet till styrelsens ledamöter.

L

Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
Stämman biföll styrelsens förslag om användande av uppkommen vinst eller täckande
av förlust.

M

Fråga om arvoden
Stämman beslöt enhälligt 3 prisbasbelopp exkl soc avg.
Stämman beslöt enhälligt att belopp till revisor sker på löpande räkning.

N

Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslöt ordinarie ledamöter till 7, suppleanter till 4,

O

Val av styrelseledamöter
Stämman valde Hans Frithiof, Eva Sjögren, Tarik Belqaid, Charles Holmgren, Ronny
Persson, Kent Karlsson och Eva Thorelli till ordinarie ledamöter.
Stämman valde Catarina Hånell, Margareta Johansson, Patrick Austen och Conny
Werner till suppleanter.

P

Val av revisor och suppleant.
KPMG Jan-Ove Brandt valdes enhälligt till revisor på ett år. Suppleant valdes ej då
KPMG ersätter med annan revisor vid ev frånvaro av ordinarie.

Q

Val av valberedning
Annki Elingsdotter, Anette Frostfjäll och David Silva valdes enhälligt till valberedning.
Annki valdes till sammankallande.

R

Motioner
Björnberg – motion 1 – staket. Styrelsen yrkar avslag. Stämman avslog motionen.
Björnberg – motion 2 – snöröjning. Styrelsen yrkar avslag. Stämman avslog motionen.
Ann Johansson/Seidefors – motion 3 – övertagande av vattenservisen. Punkt 1 och 2.
Stämman ansåg motionen besvarad..
Punkt 3-7. Motionären är nöjd med svaret att köpa in jord och plantor till rimlig
kostnad. Stämman bifaller styrelsens förslag.

S

Stämman avslutas.

Protokollförare:

Eva Sjögren

Justerare:

Tarik Belqaid

Patrick Austen

Bilagor
1
2
3

Röstlängd
Årsredovisning
Revisionsberättelse

