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§1. Stämmans öppnande
Föreningens ordförande öppnade stämman och önskade alla välkomna.

§2. Val av stämmoordförande
Thomas Lindman från Storholmen Förvaltning föreslogs som stämmoordförande och valdes

enhälligt av stämman.

§3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Linn Gilbertsson från Storholmen Förvaltning valdes som protokollforare av
stämmoordföranden.

§4. Godkännande av dagordningen
Stämman godkände dagordningen som gått ut inför stämman.

§5. Val av två justerare tillika rösträknare
Erik Öman och Linda Ström valdes av stämman som justerare tillika rösträknare.

§6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
Kallelsen skickades ut den 27 april. Stämman beslutade att stämman var stadgeenligt utlyst.

§7. Fastställande av röstlängd
17 röstberättigade medlemmar deltog på stämman, inga medlemmar representerades
genom fullmakt.

§8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Styrelsen gick igenom årsredovisningen för 2019 i enlighet med det underlag som skickats ut
inför stämman tillsammans med kallelsen.
Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna.

§9. Föredragning av revisorns berättelse
Styrelsen berättade att de genomfört bytet till Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) i

enlighet med beslut från föregående års stämma. Styrelsen gick igenom revisorernas
uttalanden. Stämman beslutade att lägga revisorns berättelse till handlingarna.

§10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa upprättad resultat- och balansräkning.

§11. Beslut om resultatdisposition
Stämman beslutade om resultatdispositionen i enlighet med styrelsens förslag.

§12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
Valberedningen föreslog ett oförändrat arvode om 118 000 kr exkl. sociala avgifter att för
styrelsen fördela fritt emellan sig. Stämman beslutade att anta valberedningens förslag
avseende styrelsearvodet.
Stämman beslutade att arvodera revisorerna enligt löpande räkning.

§14. Beslut om antal Iedamöter och suppleanter
Stämman beslutade att antalet ledamöter och suppleanter skulle vara oförändrat, alltså
fortsatt 5 ledamöter och 2 suppleanter.

§15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Val beredningen presenterade följande förslag:
Att Jonas Gräslund skulle väljas in som ordinarie ledamot pä 2 är.
Att Natalie Edberg skulle väljas in som ordinarie ledamot pä2är.
Att Oskar Hallberg skulle väljas in som suppleant pä 2 är.
Stämman beslutade att välja i enlighet med valberedningens förslag.

§16. Val av revisorer och revisorssuppleant
Stämman valde Per Andersson, PwC som revisor.

§17. Val av valberedning
Stämman valde Hanna Samuelsson och Boban Milanovic för valberedningen.

§18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
lnga motioner hade inkommit inför stämman och inga propositioner lades fram på stämman.

§19. Avslutande
Ordförande avslutade stämman.
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