CULMEN PLUS
Strängnäs Ekonomisk förening
Org.nr. 769622-6336

Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2017-05-29

( 3 sid)

Plats: Culmen Plus Loungen
Närvarande: Håkan Andersson, Frank Backman, Hans Erkers, Bengt Judén, Nils-Göran Karlsson
Solveig Persson, Ingrid Tunhammar Hallström, Karin Riiser

1.Stämmans öppnande.
Stämman öppnades av Håkan Andersson som hälsade alla välkomna.
2. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen vilken var utsänd tillsammans med kallelsen godkändes.
3. Val av ordförande vid stämman.
Till ordförande valdes Håkan Andersson.
4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare.
Anmäldes att ordförande utsett Solveig Persson att föra dagens protokoll.
5. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet.
Till justeringsman tillika rösträknare samt att tillsammans med ordförande att justera dagens
protokoll utsågs Frank Backman .
6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.
Förklarades att stämman blivit utlyst i behörig ordning.
7. Fastställande av röstlängd.
Förteckning av röstlängd: Brf 1 Jarl Håkansson anmäld ersättare Karin Riiser.
Brf 3 Frank Backman, Brf Villa Culmen 2 var ej närvarande och har anmält att de lägger ned sin röst
vid en eventuell omröstning .
8. Styrelsens årsredovisning.
Förvaltningsberättelsen samt den ekonomiska redovisningen vilken varit utsänd till medlemmarna
föredrogs. Därefter godkändes årsredovisningen.
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9.Revisorernas berättelse.
Revisionsberättelsen vilken varit utsänd till medlemmarna godkändes och lades till
handlingarna.
10.Fastställande av resultat-och balansräkning.
Fastställdes resultat och balansräkning i enlighet med revisorernas förslag.
11. Beslut om resultatdisposition.
Beslutades av stämman att det redovisade överskottet skulle balanseras i ny räkning.
12.Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar i enlighet med
revisorernas förslag.
13. Fastställande av medlemsavgift.
Beslutades att avgiften fortsatt skall vara 450 kr per person och månad men att styrelsen har
mandat att temporärt sänka avgiften om ekonomiskt utrymme finns.
14. Arvoden åt styrelsen och revisorer.
Stämman beslutade att inga arvoden skall utgå till styrelse och revisorer.
15. Val av styrelseledamöter.
Valberedningens förslag:
Håkan Andersson
Norrstacken
Hans Erkers
Seminariet
Raymondh Hedman
Norrstacken
Bengt Judén
Seminariet
Lena Kilander
Norrstacken
Solveig Persson
Seminariet
Ingrid Tunhammar Hallström Seminariet
Beslutades enligt valberedningens förslag.

omval 2 år
omval 2 år
omval 1 år
kvarstår 1 år
kvarstår 1 år
kvarstår 1 år
nyval 2 år

16. Val av revisorer och suppleant.
Valberedningens förslag:
Nils Göran Karlsson ordinarie revisor Norrstacken kvarstår 1 år
Leif Riiser revisors suppleant
Seminariet
omval 2 år
Beslutades enligt valberedningens förslag
17. Val av valberedning.
Valdes på 1 år vardera
Karin Riiser sammankallande
Ove Forsberg

Seminariet
Norrstacken

18. Övriga ärenden som anmälts av styrelsen.
Inga övriga ärenden fanns att behandla.
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19. Stämmans avslutande.
Ordförande förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Ordförande:

…………………………………………………….
Solveig Persson

………………………………………………….
Håkan Andersson

Justeras:
…………………………………………………….
Frank Backman
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