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Fs"mfis}å{al$å rmffi våd ondinani* föreningssåämmaa söendagen Cen 3.6 }eaniTid: kl 16.00-1?.15, plars: uteplarsen på gården

l, Öppnande
Styrelseordforanden Hesrik Hemdrup öppnade mötet.

?. Godkilnnnnde av dagordningen
Stiimman beslutar att godi<ännä dagordningen

3" \&l av stämmoord{öraude
stiimman beslutar att våirja peter Lindqvist till stäsrws#rs@.

4. Anmälan nv ståmmoordfdrasdens val av protokoilfiirare
stiimrooordforande vii{er Marina Nilsson till protokollftirare.

5. Yal av två justerare tiHilca rösträknare
stiimman beslutår att välja Bengt Samuelsson och Djoma Rajavan att jåimte ståimmcordftjrasdePeter l-indqvis! jusfera dagens lrotckoll. Bengr s;;;G;" och Djoma Råjavan väijes ritlåkåtill röstäknare, samt justeringsåag fiir protokoTret senastden 30/6.

6" Frågn om stämman blivit stadgeenligt utlyst
$tzimmaa beslutar aft utrysning skett i entigtret med stadgama.

7, FaststäIlaude av röstlångd
Noteras att nåirvarande {totalt 9 (nio) röster varav 1 {en) fsrffisq. ffidfusr*t. sffiss*,beslutar di{på att faststiiila röstliingden.

8. Föredragning av styrelsens åruredovisning
styrelsens ordförande Hendk Hemdrup ftireärar Fönartningsberättersen.
Interffevissr Bengt samugrsson, ftredrm Resultat- ocn ga6nsråikniagea.
ståinnman beslutar lägga årsredovisningen til handlingårna-

I, Försdragning av rrevisorns berättelse
Intemrevisor Bengt s-13ue1119n redogör ör Revisionsberiittelsen. stämmau beslutar att läggarevisionsberättelsen till handlingarna-

10. Beslut om faststärlande av resultnt- och batansräkning
stl*nman beslutar att faststäla resultat- och balansråiknGen"

11. Beslut om resultatdisposition
stämman beslutar att balansera i ny råikning sEK *l.r?g.26s.
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12. Beslut $rn ån$varsfrihet fiir styrelsen
Stitmman beslutnr att bevilja styrelsen ansvärsfrihet fiir räkenskapsåret 201g.

13. Beslut ore 4rYoden åt styrelsen och revisorer fiir uästkonmande verksamhetsår
Stiimmoord$rande liiser upp valberedningens fdrslag da Natasja Giouftis valberedningen har
ftirhinder att närvara" Valberedningen ftreslår oftr*indrat styrelsearvode semt likaså frr
internrevisorn.
Stiimman beslutsr styrelsearvodet i entighet med valberedningens ftirslag om $EK TZ.11A a*
fritt fordelas inom styrelsen ftirdelas, exklusive sociala avgiftär, samt ariode till interurevisorn
om SEK ?.200 exklusive sosiala avgrfter samt extern reviior debiterar på löpande *ikning.

14. Yål *v styrelseledamöter oeh supplennter
Stärnmoordfiirande l$o "pp 

Natasja Giouftsis Valberedningen forslag, om att Marina Nilsson
sarnt Arma Bjunö viiljes om på 2 år. Stärnman beslutar i enlighet med ialberedningens filrslag,
samt att frirklara punkten omedelba* justerad.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant
Stiimmoordftirandeläser$pp Natasja Giouftsis Valberedningen ftrslag, ona att våil.ia om
Bengt sarnueisson ftir I år som intenrevisor, samt Andrea ÄJ.*uuoo ufrnoti**tu* revisor på
KFMG som extelTt revisor frir 1 år. fusstamman besiutar i enlighet med valberedningens
ftirslag.

16. Val av valberedning
Stiimmoordftrande fiireslår omval utav Natasja Giouftsis som valberedare, stiimnan beslutar i
enlighet med stiimmoordftlrandens fiirsiag.

17" Av styrelsen till ståunman hlinslqiutna frågor samt av föreningsmedlem anmäIt ärende
Förelåg inga.

Medlem lyfte frågar/ftrsiaget att styrelsen kunde göra en inventering av vilka kompetenser
ach nätverk sam finnes hos medlern:srama ftir att på sätt kunna reducera kostnadsmassan i
foreningen Styrelsen uppskattar ftlrslaget och kommer att arbeta vidare med d.etta under året. .

En snedlem önskade en fbrdjupad ftiredragning utav resultat och balalsråikning vilken
ioterrevisom Bengt Sarauelsson ftiredrog. Samma medlem undrade diirefter orn det inte var tid
att,htl.fa avgifterna. Ståimrnoordftirande påtalade afi det åir sfvrelsen som är operativt ansvariga
cclr att det iir styrelsen som ansvarar fiii ekoncmin i ftireningen oeh inie stiim:naa. Styrelsen
redogjOrde kort ftir deras ffbetssätt går ut på att rninska kosåadsmassm i ffir*iagen. Styr*lr*r,
komrner att besluta om en avgiftshdning niir b*hou ftireligg*r.

Herning Flolnaberg Delagott D-Syd, fdreningens nya ftrvaltare presenterar sig.

1& Avslutande
Sti$nmoardfrrande Peter tr indqvist avslutar årsstiimman och tackar ftir visat intresse
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