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J. Stämman öppnades av Lars Johansson 
2. Stämman godkände dagordningen 

3. Stämman val?e Lars .Johanss?n till stämmoordförande 
4. Stämmoordforanden valde BJöm Akvik till protokollförare 
5. Stämman valde Inger Persson och Martin Ewald till ·usterin .. . . .. .. 
6. Stämman ansåg att kallelsen blivit stadgeenligt utlys{ gsman tillika rosträknare 

fc. . dl 
7. 12 av oremngens me emmar var närvarande samtliga .. b .. . 

·· · k · k rc· l ' var rost eratt1gade 8. Foremngens e onom1s a orva tare gick igenom årsredov·s · h • · 
. . . . .. 1 ntngen oc revisorn redogjorde for rev1s1onsberattelsen 

9. Stämman beslutade att godkänna resultat- och balansräkningen 
10. Stämman beslutade att fastställa resultatdepositionen 
11 . Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet 

12. Gällande arvoden får ordföranden som tidigare 12000 kr per år och övriga 
styrelsemedlemmar rar 250 kr per protokollfört möte. Den som är sekreterare på 
styrelsemötena får som tidigare 200 kr per protokoll. Nytt för i år är att revisorn far 
1000 kr i arvode. Styrelsen och revisorn bjuds som tidigare på en middag under 
verksamhetsåret. 

13 . Gällande val av ledamöter och ersättare beslutade stämman att välja: 
Björn Åkvik ( omval ordinarie 2 år) 
Lars Johansson (kvarstår ordinarie 1 år) 
Tomas Löfwall (kvarstår ordinarie 1 år) 
Carl Stejmar (nyval ordinarie 2 år) 
Mari Henriksson (omval ersättare 1 år) 
Gustav Gidenstam (nyval ersättare 1 år) 

14. Gällande val av revisor samt revisorsersättare beslutade stämman att välja: 
Christian Zyka (omval ordinarie) 
Susan Laamanen (nyval ersättare) 

15. Gällande val av valberedning beslutade stämman att välja: 
Martin Ewald (sammankallande) 
Daniel Andersson 

CandyHung . "'all b 0 d tv 0 

16. Två motioner hade inkommit och stämman beslutade enhäll:gt att b~ ~ a -~ ~ 
Styrelsen kommer att fatta beslut om när under verksamhetsaret d~t ar l~_Phot a 
genomföra jordfyllning av gräsmattan framför hus A samt plantenng av hackar 
framför hus A . 

17. Stämman avslutades d 

=~~7.J = =~ --At:ö_ 
Björn Åkvik 
Protokoll förare 

;t;tl"' 
Inger ersson 
Justerare 

Justerare 


