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 § 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
Till föreningsstämmans ordförande valdes Johan Rosenqvist och till sekreterare för 
stämman valdes Elisabeth Röhr

 § 2. Godkännande av röstlängd
Före föreningsstämmans öppnande hade samtliga närvarande medlemmar skrivit 
namnteckning på medlemsförteckningen. Se bilaga. 11 medlemmar närvarande.
Stämman godkände röstlängden.

 § 3. Val av två justeringsmän
Stämman valde Anders Ullström och Ann-Charlotte Ullström till att justera protokollet.

 § 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
Medlemmarna har kallats via annons i SunneNytt och information om föreningsstämman 
har även funnits tillgänglig på föreningens hemsida.

Stämman beslutade enhälligt att mötet är behörigt utlyst.

 § 5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes av stämman.

 § 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och 
revisionsberättelsen

Ordförande läste upp styrelsens verksamhetsberättelse för 2018. Verksamhetsberättelsen 
kommer att finnas tillgänglig på hemsidan efter mötet.

Ordförande läste upp revisionsberättelsen.
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 § 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och 
resultaträkningen samt disposition av årets vinst eller förlust 
enligt den fastställda balansräkningen

Catharina Rosenqvist redovisade resultatrapport samt balansrapport för år 2018.

Stämman beslutade enhälligt att anta styrelsens fastställda balans- och resultaträkning. 
Stämman tog inget beslut avseende disposition av årets vinst/förslust.  

 § 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade enhälligt att ge ansvarsfrihet till styrelsen för verksamhetsåret 2018.

 § 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
Inga arvoden till styrelseledamöter eller revisorer.

 § 10. Budget
Stämman beslutade enhälligt att godta den föreslagna budgeten.

 § 11. Medlemsavgifter och andra avgifter
Stämman beslutade att inte ta ut några nätavgifter för 2019.

 § 12. Val av ordförande på ett år
Valberedningen föreslog Lars Jonsson som ordförande.
Stämman beslutade enligt valberednings förslag.

 § 13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslog följande:
Kjell Larsson omval och Elisabeth Silverbrant nyval som styrelseledamöter på 2 år och 
Henrik Karlsson omval som  styrelsesuppleant på 2 år.
Stämman beslutade enhälligt enligt valberednings förslag.

 § 14. Val av revisorer och revisorssuppleant
Valberedningen föreslog Jörgen Persson som revisor och Stefan Backman som suppleant.

 § 15. Val av valberedning
Omval av Kenneth Larsson som sammankallande och Kenneth Gudmundsen. 
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§ 16. Övriga ärenden
Motion om stadgeändring §4

 Det har kommit in en motion om stadgeändring §4 om att det ska vara ett 
medlemskap per person.

 Stämman avslog motionen och medlemskapet förblir oförändrat enligt 2013 års 
stämma. Som beskrivs nedan.
 

På 2013 års föreningsstämma beslutades det att ändra i stadgarna till ett medlemskap per 
ansluten fastighet. Se stadgarna §4

 

Ordförande för stämman Vid protokollet

Johan Rosenqvist Elisabeth Röhr

Justeras:

Anders Ullström Ann-Charlotte Ullström
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