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1.

Stdmmans rippnande
Stdmman 6ppnas

2.

Godkdnnande av dagordningen
Dagordningen godkdnns

3.

Val av stSmmoordf6rande
Ken Kreibom vdljs

4.

till stammoordfdrande

Anmilan av st6mmoordfiirandens val av protokollforare
Protokoll: Jonas Brodin

5.

Val av

tvi

justeringsmdn tillika rdstrdknare

Justering: Lars Eriksson
Justering: Anna Sjolund

5.

Fr6ga om stdmman

blivit istadgeenlig ordning utlyst

Motet anser att stamman har blivit stadgeenligt utlyst.

7

FaststSllande av rtistlHngd
16 av fdreningens medlemmar dr ndrvarande, varav tre via telefon. Stdmman faststiiller
siledes den upprdttade rostlSngden. Se bilaga.
Lars Ericsson dnskar att sarmtllga ndruanande p5 stfrnrln'lan ska redovisas i pnotokollet nred

namn och trapphus,

8

e.!

bilaga.

Ftiredragning av styrelsens 6rsredovisning
Ken Kreibom och Jens Eriksson f6redrar 6rsredovisningen

att namn, pi de som harflyttat in och ut under 5ret, ska redog6ras i
Srsredovisningen. I 5r gavs fdrslag gavs pi att styrelsen ger ut denna information till dvriga
medlemmar i foreningen i efterhand. Stiimman belysta att styrelsen besitter
Lars Ericsson onskar

medlemsforteckningen, och denne kan fis pd begiiran.

9.

F<iredragning av revisorns berdttelse
Ken Kreibom foredrar revisorns beriittelse

10.

Beslut om faststdllande av resultat- och balansrSkning

Stdmman beslutar att faststiilla resultat- och balansrdkning

LL

Beslut om resultatdisposition
Std mma n

t2.

Besl

beslutar att faststd lla resultatdispositionen

ut om avs6ttni ng till yttre repa rationsfond

Stemman godkdnner styrelsens f6rslag om avsdttning med

O,3Yo

av taxeringsviirdet

till

yttre reparationsfond.

13.

F

riga om

a

nsva

Std mma n bevi

14.

rsfrihet f6r styrelseleda

ljar styrelseledamoterna

m
a

tite rna

nsva rsfri het

Friga om arvoden 5t styrelseledamtiter fcir nistkommande verksamhetsir
Lars Ericsson 6nskar avldgsnat arvode fdr styrelsen, men istdllet en restaurangmiddag
tillsammans per 5r. Detta for att hilla kostnader nere och att ldttare kunna rekrytera fler
medlemmar for underh6ll av fastigheten.

Stiimman rostar for att arvoden kvarstSr fr6n foregiende 6r. 15(16) medlemmar bifaller
Ordforande erh6ller 25.000kr/6r och ovriga ledamoter samt suppleanter erhdller
6.000kr/3r.

15.

Val av styrelseledamtiter och suppleanter

Stiimman bifaller valberedningens forslag till styrelseledamoter och suppleanter
Omval: Catherine Walles-Hedin
Nyval: Pernilla Lindskdld, Ordforande, Marcus Karlsson, Gabriella Stille och Per Magnus
Johansson, Suppleant.
Avg6r: Ken Kreibom, Jens Eriksson och Jonas Brodin. Anders Lundquist avgick under 2019

Styrelsen bestir s5ledes av:

Pernilla Lindskdld, Ordforande

2020-2022

Catherine Walles-Hedin, Ledamot

2020-2022

Marcus Carlsson, Ledamot

2024-2022

Gabriella Stille, Ledamot

2020-2022

Per Magnus Johansson, Suppleant

2020-2022

15.

Vpl av revisor
Stdmman bifaller styrelsens forslag att l6ta Carina Toresson kvarst6 som revisor

L7.

VBI av valberedning

Britta Olsson
Christina Hellman

18.

Framst5llan

frin sffielsens

- FiirHndring av stadgar [se bilaga]

Stiimman bifaller foriindringen av foreningens stadgar.

19.

Stdmmans avslutande
Stdmman avslutas

Vid protokollet.

Justeras

Jonas Brodin

Anna

Ordforande:

Ken Kreibom

My

