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 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA   
  
PLATS:   Fritidslokalen, Fajansvägen 
 
TID:  19.00 
 
DELTAGARE:  Följande röstberättigade medlemmar var närvarande: 
    
  Lägenhet nummer:    
  6,10,19,20,30,34,36,38,46,49,55,59,60,65,66,71,73,74,75,82,84,85,97.  
  

§1 Val av ordförande för stämman 
Styrelsens ordförande öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna. 
Till ordförande för stämman valdes Lisbeth Hillerkrans. 
  

§2   Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

Till att föra dagens protokoll valdes Kjell Leismar.  
  

§3 Godkännande av röstlängd 
30 medlemmar närvarade samt 2 fullmakter. Totalt 40 stycken röster. 
Förteckningen fastställdes av stämman att gälla som underlag. 
 

§4 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen godkändes av stämman.  
  

§5 Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera  

protokollet samt val av rösträknare 
Till justeringsmän att jämte dagens ordförande justera protokollet samt att vara rösträknare                            
valdes Irene Adrielsson och Emile Serruys 

 

§6 Fråga om kallelse behörigen skett 
Fastställdes att kallelsen till stämman skett i stadgeenlig ordning. 
  

§7 Styrelsens årsredovisning 
Stämman beslöt att med godkännande lägga den till handlingarna. 
  

§8  Revisorernas berättelse 

Revisorernas revisionsberättelse lades med godkännande till handlingarna. 
  

§9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

De i årsredovisningen intagna resultat och balansräkningar fastställdes i sin helhet. 
  

§10 Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott enligt den 

fastställda balansräkningen 
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, att årets vinst, jämte balanserat resultat, överförs i ny räkning 
samt till föreningens reparationsfond, enligt årsredovisningen.  
 
  

§11 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
 Stämman beslöt enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning. 
 

 



§12                Fastställande om antalet styrelseledamöter och suppleanter   att väljas av  

stämman 
Beslut att samma antal som tidigare 5 ledamöter 2 suppleanter             

 

§13                   Fråga om stämman skall välja ordförande 

Stämman ansåg att stämman väljer ordförande 

 

§14 Fråga om arvode till styrelseledamöter och revisorer, samt principer för 

andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter 
Stämman beslutade att arvodena till styrelsen, föreningens revisor och lokalansvarig skall vara oförändrade.  
Till styrelsen utgår ett arvode på 2,5 basbelopp, att fritt fördelas inom styrelsen.  
Till föreningens revisor eller suppleant utgår ett arvode på 3000 kronor.  
Till lokalansvarig utgår ett arvode på 6000 kronor.  
 

  

§15 Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Stämman beslöt att antalet styrelsemedlemmar skall uppgå till fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. 
Till ordförande valdes Conny Blomhage på ett år.  
Sven-Ingvar Andersson och Kjell-Åke Leismar valdes om som ordinarie ledamöter för en tid av två år (2018).  
Eva Jönsson till suppleant på 2 år (2018). 
 

§16 Val av revisorer och suppleanter 
Stämman omvalde auktoriserade revisionsbolaget Revisionsbyrån Grant Thornton till ordinarie revisor.  
För föreningens räkning valdes Katarina Björkman och som suppleant valdes Rose-Marie Johansson, båda för en 
tid av ett år. 
  

§17 Val av valberedning och lokalansvarig 
Stämman beslöt att till valberedning välja Kerstin Leismar och Ivan Rabzelj. 
May-Lis Rabzelj utsågs till lokalansvarig, för en tid av ett år. 
 

 

§18                 Beslut att godkännande av nya stadgar samt nya ordningsregler 
Stämma beslutade ehälligt, med 40 röster, att anta de nya stadgarna, detta är andra beslutet för ändring av 
stadgarna. 
Stämman beslutade att anta de nya ordningsreglerna i föreningen 
 

§19                    Stadgeenlig ordning av inkomna ärenden  

Inga inkomna ärenden   
 

§20 Avslutning 
Mötet avslutades och ordföranden tackade för mötet.          

 
  
 
 Mötesordförande   Vid protokollet: 
  
  
  
_________________________ ________________________ 
Lisbeth Hillerkrans  Kjell Leismar 
  
  
 
Justeras: 
  
  
  
_________________________ ________________________ 
Irene Adrielsson  Emile Serruys 



                                                       
 


