
 

 
 

 
Protokoll för ordinarie årsstämma 13 juni 2020 
 
 

§ 1 Stämmans öppnande 

Ordföranden Maria Lundahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet som i år  

hölls utomhus vid vår lekplats och vid ett senare datum än vanligt pga Corona. 

 

§ 2 Dagordning godkännes 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 3 Val av stämmans ordförande 

Maria Lundahl valdes till mötesordförande. 

 

§ 4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

Anita Amdin valdes till mötessekreterare. 

 

§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Anders Eriksson och Heino Busse utsågs till justeringsmän samt rösträknare. 

 

§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst  

Stämmodeltagarna ansåg att stämman blivit stadgeenligt utlyst. 

 

§ 7 Fastställande av röstlängd 

21 stugor var representerade varav 2 genom fullmakt. 

 

 

 



§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning 

Maria Lundahl föredrog styrelsens årsredovisning.  

Ett stort tack till arbetsgruppen som arbetat med Fiberfrågan. 

Magnus Kyhlberg redogjorde för frågan om laddstolpar till elbilar som styrelsen 

utrett. I dagsläget finns det inte underlag då det blir omöjligt att få det att gå ihop till 

självkostnadspris och få till finansieringen. 

 

§ 9 Föredragning av revisorns berättelse 

Lars Axelsson föredrog revisorns berättelse som godkändes. 

 

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning  

Per Palm föredrog resultat- och balansräkningen vilken fastställdes. 

 

§ 11 Beslut om resultatdisposition 

Resultatdisposition antogs. 

 

§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 

§ 13 Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer under 

nästkommande verksamhetsår 

Arvodet till styrelsen fastställdes till samma belopp som föregående period. 

Styrelsen i sin helhet delar på 50 000 kr/år +1000 kr till revisorn. 

 

 

 

 

 

 



§ 14a) Val av styrelseordförande 

§ 14b) Val av styrelseledamöter och suppleanter 

§ 15 Val av revisor och revisorssuppleant 

§ 16 Val av valberedning 

Valberedningens ordförande Lennart Eldh läste upp valberedningens förslag 

(bilaga). Stämman godkände detta förslag. Valberedningen kommer på årets första 

styrelsemöte. Därefter utarbetar dom ett förslag till kommande styrelse. Det 

valberedningen försöker gå på är husfördelning, könsfördelning och 

nationalitetsfördelning.  

§ 17 Stämmans avslutande 

Maria tackade alla som kommit för visat intresse och avslutade stämman. 

 

Vid protokollet   Ordförande 

 

……………………..   ………………………. 

Anita Amdin   Maria Lundahl 

 

 

Justeras 

 

……………………   ……………………… 

Anders Eriksson   Heino Busse 

 

            
   
   
   


