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PROTOKOLL
Ordinarie foreningsstiim ma

Ndrvarande 29 medlemmar nawarande,

Distribution Till samtlisa medlemmar i

plus en fullmakt

foreningen

Arende Beslut, Atgdrd

Stdmmans oppnande

Godkiinnande av dag-
ordning

Val av ordforande fiir
stdmman

Anmdlan av ordforandens
val av protokollforare

Val av tvA justeringsmdn
och tillika rti strdknare

Frilga om stdmman blivit
i behorig ordning utlyst

Faststiillande av rostliingd

Foredragning av styrelsens
irsredovisnins

Stdmman dppnades av Anita Brinck.

Dagordningen godkrindes av stdmman.

Anita Brinck valdes till ordfilrande vid
stdrrrtnan.

Ingela Dahi6n valdes till sekreterare
vid stiimman.

Thomas Sjogren,lgh. 3 ocli
Susan Nilsson, ldn.25, valdes att jiimte
ordforanden justera dagens protokoll.

Forklarades att stdmman blivit utlyst i
behorig ordning.

Ndrvaroforteckningen godkiindes som
rostliingd, BilAg4_L. Det antecknades att 29
rostberzittigade ndwarade, plus en genom
ombud.

Arsredovisningen for riikenskap siret 1 j anuari
2014 - 31 december 20I4,BrIasa2, vilken
tidigare skickats ut till medlemmarna,
redogjordes for i korthet. Det beriittades att man
miste folja nytt regelverk kallat K2 sedan 1
januari 2014. Detta rnedfor att vissa siffror ser
annorlunda ut i 8r men att det komrner attvara
ldttare att j iirnfora igen ndsta flr. Vissa poster dr
rdknade pi 11 minader och nigra pi 16
minader. De ndrvarande bereddes tillfaille att
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Foredragning av
revisoremas berdttelse

Beslut om faststdllande av
resultat- och balansriikning

Beslut om resultat-
disposition

Frflga om ansvarsfrihet for
styrelsen

Beslut om arvoden it
styrelseledarnoter o ch
revisorer

Val av styrelseledamoter
och suppleanter

Val av revisor och
revisorssuppleanter

1 januari 2014 - 3 1 decernb er 2014, som delats
ut med irsredovisningen, redovisades.
Stiimman hade inga anmdrknin gar, v arfoi
revisionsberdttelsen lades till handlinsarna.

stiilla frigor. Beslutades att liigga
irsredovisningen till handlin Earna.

Revi sionsb erdttel s en for rtikenskap s 6ret

Beslutades att faststdlla balans- och resultat-
rdkningen enligt styrelsens forslag.

Beslutades enligt styrelsens forslag, se
irsredovisningen s. 6.

Beslutades enhiilligt att ge styrelsen
ansvarsfrihet for riikenskapsiret 1 januari 2014
- 31 december 2014.

Beslutades att bibehfllla arvoden pfl nu-
varande nivfl och pi samma premisser
som tidisare beslutats.

Beslutades att styrelsen ska bestfl av fem
ordinarie ledamoter och fyra suppleanterl

Valberedningen redogjorde for att 5 ledalnoter
avghr och ovriga ledamoter sitter kvar i
styrelsen. Tre av de avgiende ledamoteqira
stiiller upp flor omval.

Beslots om omval pi tvl ir av Ingela Dalrl6n,
Martin Meuwisse och Lars Paulsson.

Nyvat av Sebastian Akesson och Christipn
Hallman.

Det antecknas atf Anita Brinck, Linda
Johansson Baas, Bodil Lindgren och Nidlas
Mirtensson har ett ir kvar pi sina uppdrag.

Avgick gjorde Ragnar Karlsson och
Karl-Johan Victor.
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Det antecknas vidare att styrelsen konstituerar
sig vid ett mote direkt efter stdmman.

Beslutades attb5ta nuvarande revisor till
Maria Lorentz, PwC.

1 5



1 6

T7

Val av valberedning

Av styrelsen till stdmman
hiinskjutna fr8gor och
stadgeenligt inkomna

Strimmans avslutande

Valdes
Jakob Fridblom, ldn45, gird B
Zef Vuksani,lgh 109, g6rd A
Karl-Johan Victor, lgb78, gird C

Motion 1: avskaffande av utedagar. Stzimman
godkiinde fi)rslaget.
Motion 2: fiberanslutning, motionen avslogs.
Beslot diiremot att styrelsen vidare skulle
unders<ika frigan och presentera ett nytt
forslag vid en ny stiimrna.
Motion 3: Uppdatera stadgama inom
ft)reningen. Stdmman godkiinde forslaget
vilket innebiir att styrelsen kallar till extra
stdrnma for att stadgarna ska godkiinnas.

Anita Brinck avslutade stdmman och tackade
medlemmama ftir visat ftirtroende under det
gitngna 6ret samt avtackade de avgiende
styrelsemedlemrnama.
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Vid protokollet,

Susan Nilsson

442*^
Ingela Dahl6n
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