
 

 

Protokoll från föreningsstämma 2020-08-19 
 
1. Öppnande 
 Stämman öppnades och närvaron noterades. 
 Närvarande från styrelsen: Göran Wängelin, Annika Puide, Igors Scavlevs,  
 Johannes Hjorth. 
 Närvarande övriga medlemmar: Åsa Bäärnhielm och Cecilia Solberg. 
 
 Samtliga beslut som redovisas nedan grundar sig på antalet röster angivna  Ja/ Nej/ Bordlägg
  
 i inkomna  poströstningsformulär enligt ja/nej/bordlägg. 
 
2. Val av stämmoordförande         
 Göran Wängelin valdes till ordförande.      59 
 
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
 Annika Puide valdes till protokollförare. 
 
4. Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkändes.       59 
 
5. Val av två justerare tillika rösträknare 
 Åsa Bäärnhielm och Cecilia Solberg valdes till justerare    58 

tillika rösträknare. 
 
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 
 Stämman har blivit stadgeenligt utlyst.     59 
 
7. Fastställande av röstlängd 
 Samtliga noterade poströster 61 st. Inga fullmakter. Ett formulär   57 

inkommet för sent och ogiltigt.  
 
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 
 Styrelsens årsredovisning har skickats ut till samtliga medlemmar. 

Ingen muntlig redovisning gjordes under stämman 
 
9. Föredragning av revisorns berättelse. 
 Revisorns berättelse har skickats ut till samtliga medlemmar. 

 Ingen muntlig berättelse gjordes under stämman. 
 
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
 Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen för  

räkenskapsåret 2019.        56 
 
11. Beslut om resultatdisposition 
 Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition. 55 
 
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Stämman beslut att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för  

räkenskapsåret 2019.        55 / 2 
 
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande  

verksamhetsår 
 Stämman fastställde att samma arvoden som tidigare år ska utgå.  58 
 
  



 

 

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter     Ja/ Nej/ Bordlägg 
 Stämman beslöt att välja samma styrelse som tidigare år, nämligen: 
 Göran Wängelin, Lars  Norén, Annika Puide, Igors Scavlevs och  

Johannes Hjorth till ledamöter.      58 
 Laila Gräslund och Carl Svedros till suppleanter. 

 
15. Val av revisorer och revisorssuppleant 
 Stämman beslöt att välja Tomas Randér, Retora,  

Revision & Rådgivning AB som revisor.     57 
 
16. Val av valberedning 
 Stämman beslut att överlåta valberedningen 2020/2021 till styrelsen. 56  /  /  1 
 
17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor  

samt av föreningsmedlem anmält ärende 
 
17 a Proposition från styrelsen 
 Stämman beslöt i enlighet med styrelsen förslag.    52 / 6 / 2 
 
17b. Motion om P-platser för MC 
 Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.    46 / 8 / 3 
 
17 c. Motion 
 Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.    53  / 3  /   
 
17 d. Motion om laddstationer för elbilar 
 Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag.    51 / 3 /  2 
 
18. Avslutande 

Stämman avslutades kl. 19.40. 
 
 
 
 
 
 
Göran Wängelin      Annika Puide 
Ordförande       Protokollförare 
 
 
 
 
 
 
Åsa Bäärnhielm      Cecilia Solberg 
Justerare       Justerare 


