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L. Mötets öppnande.

2. Val av ordförande och sekreterare för dagens möte.

a. Till Ordförande för dagens möte valdes Gustav Dahlstrand.

b. Till sekreterare för dagens möte valdes Roy Andreasson.

3. Röstlängd.

a. RoyAndreasson presenterade röstlängden. 1-l antal deltog på plats. 10 antaldeltog

online. L antal fullmakter hade lämnats in.

b. Röstlängden godkändes.

4. Justeringspersoner samt rösträknare väljs.

a. Lotta Weidling och Leif Edvardsson valdes till rösträknare och justeringspersoner.

5. Stämmansbehörighet.

a. Stämman konstaterade att stämman blivit utlyst korrekt och behörighet fastställdes.

6. Dagordning.

a. Den föreslagna Dagordningen godkändes.

7. Presentation av

a. Verksamhetsberättelse

i. Verksamhetsberättelsen lästes upp av Gustav Dahlstrand.

ii. Verksamhetsberättelsen godkändes.

b. Revisionsberättelse.

i. Revisionsberättelsen lästes upp av Malin Palm.

ii. Revisionsberättelsen godkändes.

8. Presentation av Balansräkning, resultaträkning och fastställande av resultatdisposition.

a. Fastställande av balansräkningen och resultaträkningen.

i. Balansräkning presenterades och godkändes.

ii. Resultaträkningen presenterades och godkändes.

b. Fastställande av resultatdisposition.

i. Resultatdisposition i enlighet av styrelsens redovisning beslutade man att

den ansamlade förlusten av -129 470,85 kr ska disponeras enligt följande.

129 470,85 kr balanseras emot ny räkning.

9. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och revisorer.
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a. Stämman gav styrelseledamöter och revisorer ansvarsfrihet för verksamhetsåret

2019.

10. Beslut av arvoden samt timersättning. Bilaga 1-.

a. Arvoden samt timersättning enligt bilaga godkändes i sin helhet.

11. Beslut om medlemsavgift, insatser och andra avgifter.

a. Medlemsavgift 100kr /år
b. Driftavgift 80kr /mån
c. Påminnelseavgift 50kr.
d. lnsatser enligt förra årets beslut efter återbetalning är insats nu 16 000kr

fastighet + 2 arbetsdagar l2000kr.Samt7025kr / extraanslutning inom samma
fastighet.
o Stämman godtog ovanstående avgifter och insatser.

12. Val av kommande ordförande.

a. Gustav Dalstrand valdes till ordförande på 1 år.

13. Val av övriga styrelseledamöter.

a. Sittandes med 1 år kvar: Roy Andreasson, Bengt Eriksson.

b. Omval 2är pä Bengt-Åke Löfgren, Matts deBourgh, Per-Arne Andreasson.

c. Fyllnadsval 1 år på Marie Brunnegård, ersättare för Eric Kågeland som avgår i förtid

14. Val av revisorer.

a. Malin Palm och Niclas Mellberg valdes till revisorer. Stefan Lundell utsågs till

revisorssuppleant.

15. Val av valberedning.

a. Leif Edvardsson, Erik Pettersson och Lotta Robertsson-Hare'n valdes till

valberedning. Leif Edva rsson ä r samma nka I lande.

16. Övriga frågor.

a. Presentation av driftbudgel2O2O. Bilaga 2.

i. Driftbudget 2020 presenterades och godkändes.

b. Presentation av föreningsbudget 2020. Bilaga 3.

i. Föreningsbudget 2020 presenterades och godkändes.

c. Övriga frågor samt öppen diskussion.

d. Stämman beslutade, efter förslag, att från och med nästa år lämnas förslag på löner

och arvoden av revisorerna.

17. Mötet avslutades.
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Roy Andreasson Justerare: Lotta Weidling / Leif Edvardsson
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