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St?immans cippnande

Godkiinnande av dag-
ordning

Val av ordforande ftir
stiimman

Anmiilan av ordfcirandens
val av protokollforare

Val av tvi justeringsmiin
och tillika rostriiknare

Fr6ga om sttimman blivit
i behcirig ordning utlyst

Faststlillande av rdstliingd

Fciredragning av styrelsens
arsredovisning

Stiimman oppnades av Anita Brinck.

Dagordningen godkiindes av stiimman.

Anita Brinck valdes till ordforande vid
stiimman.

Martin Meeuwisse valdes till sekreterare
vid stlimman.

Susanne Andr6, lgh. 131 och
Malin Lindroth, lgh. 84, valdes att jamte
ordfdranden justera dagens protokoll.

Forklarades att stiimman blivit utlyst i
behiirig ordning.

Niirvaroforteckningen godkiindes som
rostliingd, Bilaga 1. Det antecknades att24
rcistberiittigade niirvarade, plus en genom
ombud.

Arsredovisningen fnr riikenskaps6ret 1 j anuari
2013 - 31 december 20l3,Bilaga2, vilken
tidigare skickats ut till medlemmarna,
redogjordes for i korthet. De niirvarande
bereddes tillf?ille att stiilla frigor. Beslutades att
liigga irsredovi sningen till handlin garna.
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Fdredragning av
revisorernas beriittelse

Beslut om faststiillande av
resultat- och balansriikning

Beslut om resultat-
disposition

Fr6ga om ansvarsfrihet f<ir
styrelsen

Beslut om arvoden 6t
styrelseledamciter och
revisorer

Val av styrelseledam<iter
och suppleanter

Val av revisor och
revisorssuppleanter

Val av valberedning

Revisionsbertittelse n fdr riikenskapsiret
1 januari 2013 - 3 1 decemb er 2013, som delats
ut med irsredovisningen, redovisades.
Stiimman hade inga anmiirkningar, varfor
revisionsberiittelsen lades till handlinsarna.

Beslutades att fastst2illa balans- och resultat-
riikningen enligt styrelsens forslag.

Beslutades enligt styrelsens forslag, se
irsredovisningen s. 4.

Beslutades enhiilligt att ge styrelsen
ansvarsfrihet fcir riikenskap s iret 1 j anuar r 20 | 3
- 31 december 2013.

Beslutades att bibehilla styrelsearvodet
pA nuvarande niv6 och pi samma premisser
som tidigare beslutats.

Beslutades att styrelsen ska besti av fem
ordinarie ledamoter och fyra suppleanter.

Valberedningen redogjorde for att samtliga
nuvarande ledamoter sitter kvar i styrelsen.

Beslots om omval for tvi hr av Anita Brinck,
Linda Johansson Baas, Bodil Lindgren och
Niclas Mirtensson.

Beslots om omval for ett 6r av Stis Larsson.

Det antecknas att Ingela Dahl6n,
Ragnar Karlsson, Karl-JohanVictor och Martin
Meeuwisse har ett 6r kvar pi sina uppdrag.

Det antecknas vidare att styrelsen konstituerar
sig vid ett mote direkt efter stiimman.

Beslutades att behilla nuvarande revisor
Anders Thulin, PwC.

Valdes Jakob Fridblom, lgh 45, g6rd B,
Hanna Savola, lgh99, gird A.
Einar Vading, lgh92, gird C.
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Av styrelsen till stiimman
htinskjutna frigor och
stadgeenligt inkomna

Stiimmans avslutande

lnsa motioner hade inkommit till stiimman.

Anita Brinck avslutade stZimman och tackade
medlemmama fcir visat fdrtroende under det
gangna aret.

Justeras

al/r/;"h*h-'tL
Malin Lindroth


