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Ordinarie föreningsstämma 20L9-06-27

Närvarande (hus nr.): Henrik iersling(29), Christian Andersson(38), Helen Leifsdotter, Bengt

Friberg(22), Marie Gustavsson(30), Malin Holm(13), Annelie Abrahamsson, Mats

Dahlqvist(27), Jerry Magnusson, Susanne Åberg(34), Torill Svendsen, Benkt

Andersson(21), Kim Lindberg(23), Elisabeth Näs(26), Ann-Kristin Johansson(17), Helen

Blixt Rimberth(18), Britt-Marie Ekelund( 16), Ali Al-Jawahery(32), Kristina

Bergkvist(2S), Mattias Bergkvist( 15), Bo Li ndstrand(33), Tobias Olsson

91 öppnande
Kristina Bergkvist förklarar mötet öppnat.

52 Val av stämmoordförande
Kristina Bergkvist valdes till mötesordförande med acklamation.

53 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med acklamation.

94 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

Henrik Jersling valdes till protokollförare med acklamation.

55 Val av ilå (2) justerare tillika rösträknare
Kim Lindberg och Christian Andersson valdes till justerare och rösträknare med acklamation.

56 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

Stämman anses i stadgeenlig ordning utlyst.

97 Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställs till 17 röstande.

98 Föredragning av styrelsens årsredovisning

Bengt går igenom årsredovisningen. Frågor kom om varför det står attvi har gaspanna, styrelsen har

försökt rätta detta flera gånger utan resultat. Det togs upp att saker redovisas under olika poster

varje år av SBC, man kan dock se på summan att det stämmer.

99 Föredragning av revisionsberättelse

Bengt går igenom och förklarar revisionsberättelsen från Ernst & Young.

510 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutar att godkänna balans- och resultaträkning med acklamation.

$11 Beslut om resultatdisposition
Mötet beslutar att godkänna resultatdispositionen med acklamation.

912 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman godkänner ansvarsfrihet för styrelsen med acklamation.

913 Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslutar att behålla arvodet två basbelopp med majoritet.

514 Val av styrelseledamöter och suppleanter
Kristina Bergkvist, Henrik Jersling, Bengt Friberg och Tobias Olsson väljer att inte ställa upp för
omval.
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Valberedningen nominerar Christian Andersson och Annelie Abrahamsson. Kim Lindberg och

Susanne Åberg nominerar sig själv.

Stämman beslutar med acklamation att rösta in Bo Lindstrand, Mattias Bergkvist, Annelie
Abrahamsson, Kim Lindberg, Susanne Äberg och Christian Andersson.

915 Valav revisorer och ev. revisorssuppleant

Stämman beslutar att vi fortsätter med Ernst and Young som våra revisorer med acklamation.

515 Val av valberedning
Ann-Kristin Johansson och Helen Blixt Rimberth väljs till valberedning med acklamation.

917 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
Motion 1. Begränsa hastigheten på området.

Stämman röstar emot att sätta upp farthinder. 6 röster för 7 röster emot. Det har dock beslutats vid
tidigare stämma att styrelsen ska undersöka alternativ för att få ner hastigheten på området, det
diskuterades att nya styrelsen bör återuppta denna undersökning. Mats meddelade att han kunde

låna hem två olika typer av farthinder för test.

Motion 2. Bordtennisbord vid lekplatsen och sittgrupper på gräsmattan.

Stä mma n röstade emot bordtennisbordförslaget med majoritet.
Stämman röstade emot sittgrupper på gräsmattan med majoritet.

Motion 3. Avskaffa glaskross alternativt införa glaskrosskvällar.

Stämman röstade emot att avskaffa glaskross med majoritet.
Stämman röstade emot att införa två glaskrosskvällar i veckan med majoritet.

Bo meddelar att glas numera töms en gång i månaden istället för varannan vecka för att minska

bullret.

$18 Avslutande
Kristina Bergkvist förklarar mötet avslutat.
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Just. Kim Lindberg
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Ordf. Kristina Bergkvist Sekr. Henrik Jersling
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