Rönnbärsmalen
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Ärsmöte

201.4-O5-20

Närvarande: Lars-Olof Friberg, Helen Blixt-Rimberth, Björn Fischer, Henrik Jersling, Helena Nilsson,
Bo Lindstrand, Jonas Persson, Tobias Olsson, Ann Christin Johansson, Leif Johansson, Terese

Bergström, Kristian Eklund, Henrik Liljebjörn, Bengt Friberg, Helen Leifsdotter, Britt-Marie Eklund,
Torill Svendssen, Anette Thulin Steen, Mikael Nilsson, Lena Kanje samt Christian Andersson
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Lars-Olof förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.
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Mötet godkände dagordningen.
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Lena Kanje och Tobias Olsson valdes

5o

Mötet förklarade att stämman blev i stadgeenlig ordning utlyst.

5z

Röstlängden fastställdes

58

Föredragning av årsredovisningen, mötet beslutade att godkänna denna.

5g

Föredragning av revisionsberättelse, mötet beslutade att godkänna denna.

510

Mötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

51L

Mötet besl utade att fastställa resultatdispositionen.

512

Styrelsen beviljades ansva rsfrihet.

513

Mötet beslutade att arvode för styrelseledamöter och revisorer ska vara oförändrade.

514

Då valberedningen inte kunde presentera några förslag på nya styrelsemedlemmar

rs-Olof

va

ldes

till stämmoordförande.

mmoordföra nde

va lde Björn til I

protokollförare.

tilljusteringsmän och rösträknare.

till 14 röster totalt.

beslutade mötet att sittande styrelse fortsätter och att denna fråga ajourneras till en
extra stämma i höst i september/oktober. Valberedningen uppmanade medlemmarna

att tänka över sitt engagemang i föreningen och bidra till styrelsearbete.
S1s

Mötet beslutade att fortsätta använda Revisionsfirma Ernst & Yung.
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Mötet beslutade att Bengt Friberg och Tobias Olsson sitter kvar i valberedning fram till
extrastämman i höst.

s17

Lars-Olof informerade om 35:an samt om miljöhuset. Vi diskuterade även framtida

underhåll så som rötskadade plank, demontering av skorstenar, dåligt fungerande
fläktar samt krypgrundar som skall kollas igen nästa år. Styrelsen skall författa ett brev
angående entrdtrappan till nr. 39. De utlovade ordningsreglerna skjuts på framtiden
då vi har konstaterat att

viförst måste

se över stadgarna, dock kommer detta arbete

först att påbörjas efter höstens stämma.
Lars-Olof förklarade mötet avslutat.
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Ordf.

La

rs-Olof Iriberg

Just. Lena Kanje

Sekr. Björn Fischer

Just. Tobias Olsson

