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L. Ordförande förklarar mötet öppnat.

2. Till mötets ordförande valdes Gustav Dahlstrand och till sekreterare

valdes Roy Andreasson.

3. RoyAndreasson redovisar röstlängden. 35 röstberättigade. Röstlängden

godkändes.

4. Stefan Lundell och Maria Dahlstrand-Edvardsson valdes till

justeringspersoner och rösträknare.

5. Mötet konstaterade att stämman blivit utlyst i behörig ordning.

6. Dagordningen fastställdes.

7. Gustav Dahlstrand återgav verksamhetsberättelsen och den godkändes.

B. Gustav Dahlstrand berättade om balansräkning och resultaträkning.

Balans och resultaträkning presenterades samt fastställdes.

a. Resultatdisposition, i enlighet med styrelsens förslag beslutade

man att den ansamlade förlusten, kronor -216 972kr skulle

disponeras enligt följande. I ny räkning överföres -216 97Zkr.

b. Presentation av driftbudget. Se bilaga 1-. Antogs av mötet

c. Presentation av föreningsbudget. Se bilaga 2. Antogs av mötet

d. Sponsrings policy. Se bilaga 3. Fortsatt gällande av policy antogs av

mötet.

e. LeifEdvardsson återgav revisionsberättelsen och den godkändes.

9. Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

10. Styrelsen föreslår arvoden gällande 2018 samt öwiga ersättningar för

arbete enligt bilaga 4. Mötet godkände styrelsens förslag.

11. Styrelsens förslag är att sedan tidigare gällande avgifter för

medlemsavgifter, insatser och driftavgift kvarstår enligt föregående år.

Mötet godkände styrelsens förslag.

12.Val av ordförande. Gustav Dahlstrand valdes.

13. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter. Omval Per-Arne

Andreasson - Matts DeBourgh - Bengt Åke Lövgren, varder a pä Z är.
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14. Till revisorer valdes Malin Palm och Niklas Melin

15. Till valberedning valde mötet Lotta Robertsson Haren, Leif Edvardsson

fsammankallandeJoch Erik Pettersson

16. Övriga frågor.

a. Information om gruppavtal med Telia och diskussion om detta.

o Mötet gav styrelsen mandat att säga upp och förhandla om nytt

avtal.

b. Diskussion om en eventuell framtida utdelning av insatser.

o Styrelsen informerar om att 3-4000 kr av insats kan

återbetalas.

o Mötet gav styrelsen mandat att undersöka vidare innebörden

av en eventuell återbetalning.

c. Diskussion om eventuellt framtida gruppavtal med ytterliga

tjänster.

o Mötet gav styrelsen mandat att undersöka detta vidare.

17. Mötet avslutades.

Vid protokollet

Andreasson, mötessekreterare

Justeras

Gustav ordförande

<---

Maria Dahlstrand-Edvardsson, justerare Lundell, justerare


