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1

Stämmans öppnande
Stamman öppnades av Antön Kviberg söm halsade de narvarande valkömna.

2

Fastställande av röstlängd
Representanter för 14 lagenheter var representerade, se bilaga.

3

Val av ordförande vid stämman
Antön valjs till ördförande för stamman

4

Val av protokollförare
Jöhanna Schledermann valdes till prötököllförare vid stamman.

5

Godkännande av dagordning
Dagördningen gödkandes utan tillagg.

6

Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Max Albrechtssön öch Birgitta Sjöblöm valdes till justeringsman.

7

Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Stamman gödkande kallelsens behörighet.

8

Föredragning av styrelsens årsredovisning
Juliane gick igenöm arsredövisning. En fraga fran Mikael inköm med huruvida vi söm
förening varit tvungen att ta de extra köstnader relaterat till pröjektet med flaktarna. Det
har vi inte utöver de extra pröjektledningsköstnaderna söm tillköm. Styrelsens
arsredövisning lades med gödkannande till handlingarna.

9

Föredragning av revisorernas berättelse
Revisiönsberattelsen söm skrivits av Henrik Möberg (PxC) gicks igenöm av Axelle öch
lades med gödkannande till handlingarna.
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10

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
Under stamman beslöts att faststalla resultat- öch balansrakningen.

11

Beslut om resultatdisposition
Stamman gödkande styrelsens förslag innebarande att 181 000 kr satts över till yttre
fönd, öch till ny rakning överföres 10 822 954 kr.

12

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Stamman beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet

13

Beslut om arvode för styrelseledamöter och revisorer kommande verksamhetsår
Stamman gödkanner följande arvöden:
Revisörerna 26 250 kr
Styrelsen 30 000 kr

14

Val av styrelseledamöter och suppleanter
Jöhanna Schledermann valjs öm till ledamöt
Antön Kviberg valjs öm till ördförande
Sten Carler valjs öm söm suppleant
Max Albrechtssön valjs in söm ledamöt
Juliane ar kvar söm ledamöt
Cecilia avslutar sitt uppdrag söm ledamöt p.g.a flytt
Axelle Rönzier-Jöly ar kvar söm ledamöt

15

Val av revisor och suppleant
Stamman gödkande PwC söm revisiönsbyra.

16

Val av valberedning
Jöhanna Schledermann öch Axelle Rönzier-Jöly utsags till valberedning.

17

Styrelsens förslag eller motioner
Inga arenden hade anmalts öch inga mötiöner hade inlamnats.
Ovriga synpunkter fran stamman:
- Kölla öm Rubb ö Stubb kan klippa aven under trappörna dar det nu vaxer ögras öch
ingen tar hand öm det.
- Viktigt att halla i ördning pa innergarden, öch alla ar eniga öm att möblerna far
anvandas precis sa söm man önskar bara man aterstaller dem pa plats sedan.
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18

Stämman avslutades
Ordföranden avslutade stamman.

Vid prötököllet

Ordförande vid stamman

..........................................................................................

..........................................................................................

Justeras

..........................................................................................

..........................................................................................
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Bilaga 1
Medlemmar söm narvarade pa arsstamman
Juliane Kraft
Marie-Löuise Nyman
Isabella Nilsen
Axelle Rönzier-Jöly
Margareta Kemppainen
Max Albrechtssön
Antön Kviberg
Röse-Britt Harg-Julien
Michael Lundin
Anita Störch
Jöhanna Schledermann
Oscar Hjartström
Anders Böström
Birgitta Sjöblöm
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