Föreningen Eternellen
Gårdsstämma 25 november2020
§1

Mötets öppnande
Ordförande Tommy Roos öppnade mötet.

§2

Val av ordförande för stämman
Olle Glimvik valdes till ordförande.

§3

Val av sekreterare för stämman
Laila Molin valdes till sekreterare.

§4

Godkännande av stämmans behöriga utlysande
Stämmans utlysande godkändes.

§5

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§6

Val av 2 justerare, tillika rösträknare, att justera protokollet
Till justerare valdes Karin Danielsson och Bertha Norell.

§7

Verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning
Noterades att stämman tagit del av verksamhetsberättelse och
resultat- och balansräkning.

§8

Revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen lästes upp av Tommy Roos. Noterades att
stämman tagit del av revisionsberättelsen.

§9

Ansvarsfrihet för gårdsrådet
Stämman beviljade gårdsrådet ansvarsfrihet för verksam-hetsåret
2020.

§ 10 Behandling av gårdsrådets förslag till verksamhetsplanering för
år 2020 och budget för densamma
Stämman godkände verksamhetsplan och budget för 2020. På grund
av coronapandemin har varken verksamhetsplan eller budget kunnat
verkställas.
§ 11 Val av ordförande för gårdsrådet på 1 år
Tommy Roos valdes om.
§ 12 Val av ordinarie ledamöter från verksamheten Eternellen på 2
år (2 resp. 1 ledamot väljs växelvis vartannat år.)
Leif Svärd − omval – 2 år
Bertha Norell − 1 år kvar

Irene Beckman – 1 år kvar
§ 13 Val av 3 ordinarie ledamöter på 2 år och 3 ersättare på 1 år,
utsedda av resp. organisation, PRO, SPF och KRFH
PRO – Curt Brandt – 1 år kvar
ersättare – Karin Danielsson – omval – 1 år
SPF – Per-Erik Ekman − omval –2 år
ersättare – Laila Molin – omval – 1 år
KRFH – Yvonne Jangebrink – nyval – 2 år
ersättare – Bo-Jonny Stockhaus − nyval/omval –1 år
§ 14 Val av 2 revisorer på 1 resp. 2 år
Cecilia Carlén – 1 år kvar
Vakant
§ 15 Val av 2 revisorssuppleanter på 1 år
Sören Gladh – omval – 1 år
Hans Jörlén – nyval – 1 år
§ 16 Val av 3 ledamöter i valberedningen på 1 år
Margareta Johansson
Tommy Eklund
Ankie Bosander
§ 17 Inkomna motioner
Inga motioner hade kommit in.
§ 18 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 19 Stämmans avslut
Ordföranden avslutade mötet.
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