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1. Öppnande av stämman
Styrelsens ordförande Larsgöran Gustafsson öppnar stämman och hälsar välkommen till
ett annorlunda årsmöte på grund av den alltjämt pågående coronapandemin. Han
omnämner att styrelsen så långt möjligt velat förhindra smittspridning genom att begränsa
antalet fysiskt närvarande medlemmar.

2. Godkännande av dagordningen
Stämman beslutar att godkänna dagordningen enligt kallelsen, dock med den ändringen
att p 17 utgår, då inga ärenden under denna punkt hade anmälts. I stället beslutas att
rubricera om punkt 17 till Övriga frågor.

3. Val av stämmoordförande
Stämman beslutar att utse Peder Halling till stämmoordförande.

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Peder Halling anmäler att han själv kommer att upprätta protokoll från mötet.

5. Val av två justerare tillika rösträknare
Stämman beslutar att utse Stefan Holmgren och John Lood att justera dagens protokoll
och även vara rösträknare vid behov.

6. Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst
Det konstateras att kallelse skett i stadgeenlig ordning.

7. Fastställande av röstlängd
Stämman beslutar att fastställa upprättad röstlängd, som upptar 20 fysiskt närvarande
medlemmar och en medlem som är representerad genom ombud med fullmakt, inalles 21
röster.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Föreningens internrevisor Göran Målqvist föredrar översiktligt innehållet i
förvaltningsberättelsen, resultat- och balansräkningen inklusive noter. Han konstaterar att
föreningens ekonomi är i god ordning. Frågor ställs och besvaras.

Årsredovisningen läggs därefter till handlingarna.

9. Föredragning av revisorns berättelse
Peder Halling föredrar i sammandrag revisionsberättelsen, vilken undertecknats av
auktoriserade revisorn Mats Lehtipalo och föreningens internrevisor Göran Målqvist.

Revisionsberättelsen läggs därefter till handlingarna.



10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutar att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020-
2021.

11. Beslut om resultatdisposition
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition i
årsredovisningen.

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutar enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2020-2021.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen, föreningsrevisor och valberedningen för
nästkommande verksamhetsår
Förslag föreligger om att styrelsens arvode oförändrat skall utgå med tre gånger
inkomstbasbelopp för år 2021 att fördelas inom styrelsen samt utgå till föreningsrevisorn
med 5% av inkomstbasbeloppet samt med 5% av inkomstbasbeloppet till valberedningen.
Samtliga belopp ska vara exklusive arbetsgivaravgifter. Den externa revisorn arvoderas
mot räkning. Förslag framförs också om att styrelsen tillsammans med valberedning och
internrevisor ska få göra ett restaurangbesök.

Stämman beslutar i enlighet med förslagen.

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att som ledamöter på ett år
omvälja John Load, AmandaMalmenby, Dan Wallgren och på två år omväljaMagnus
Björkström och på två år nyväljaMaria Laxvik. Stämman beslutar också att som
suppleant på ett år omvälja Veronica Rogsberg och på två år nyvälja Sofia Ekstrand och
Stefan Holmgren.

15. Val av revisorer och revisorssuppleant
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att till ordinarie revisor utse
Mats Lehtipalo, Adeco Revisorer och företagskonsulter och till revisorssuppleant utse
BirgerNordmark från samma revisionsbyrå samt till föreningsrevisor utse Göran
Målqvist.

16. Val av valberedning
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att utse Johan Sundin,
sammankallande, Eva Lif, Kenneth Lundström och SnesanaKrunic att ingå i
valberedningen inför 2022 års val.

17.Övriga frågor
Stämman diskuterar hur antalet motioner till föreningsstämmor kan bli fler, hur man kan
uppmuntra medlemmarna att bli mer föreningsaktiva.Avfallsfrågor diskuteras mot
bakgrund av kommande källsortering av vårt hushållsavfall.



18. Avslutande
Föreningens ordförande Larsgöran Gustafsson tackar för uppmärksamheten. Han
uttrycker sin uppskattning över att så många medlemmar hörsammat styrelsens vädjan
om att avstå från att närvara fysiskt på stämman.

Som avgående ordförande tackar han för de gångna åren i den rollen och för det fina
resultat föreningen har uppnått med förenade krafter.

Därefter förklarar han föreningsstämman avslutad.
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