Protokoll ordinarie föreningsstämma 2022-06-01

1.

Föreningens ordförande Andrés Lagerlöf öppnande stämman

2.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes av stämman.

3.

Val av ordförande för stämma
Helena Nyström Lockner valdes till ordförande.

4.

Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
Anmäldes som protokollförare Thomas Belius.

5.

Val av två justerare tillika rösträknare
Nils Viking
Mattias Livfors

6.

Frågan om stämman blivit stadgeenligt utlyst
Stämman fastslog att stämman hade blivit stadgeenligt utlyst.
Valberedningens förslag fanns tillgänglig först 28 maj. Valberedningens förslag
behöver enligt stadgarna inte bifogas kallelsen.

7.

Fastställande av röstlängd. 42 medlemmar närvarande, 31 röster närvarande,
samtliga dessa fysiskt närvarande.
Stämman godkände röstlängden.

8.

Föredragning av styrelsens årsredovisning
Ordföranden föredrog årsredovisningen.

9.

Föredragning av revisorns berättelse
Ordföranden föredrog revisionsberättelsen.

10.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultat- och balansräkning i årsredovisningen.

11.

Beslut om resultatdisposition
Stämman godkände den i årsredovisningen föreslagna resultatdispositionen.

12.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
för verksamhetsåret 2021.

13.

Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisor för nästkommande
verksamhetsår. Förslag från styrelsen 142 000 kr exklusive sociala avgifter med
uppräkning mot KPI.
Valberedningen föreslår ett arvode om 113 600 kronor exklusive avgifter med
uppräkning mot KPI.
Stämman godkänner att arvodera styrelsen enligt styrelsens förslag att fördela
styrelsen mellan efter styrelsebeslut. 17 röster för förslaget. Majoritet för styrelsens
förslag.
Förslag från styrelsen. Arvode till revisorer ska ske i enlighet med
revisionsbyråns avgifter. Förslaget antogs av stämman.

14.

Val av styrelseledamöter och suppleanter
Andrés Lagerlöf omvaldes till posten för ordförande. Valet gäller ett år.
Qi Shang Lin nyval 2 år.
Thomas Belius omval två år.
Monika Fornander omval två år.
Ljuba Veselinova omval suppleant ett år.
Ali Karimpour vid stämman 2021 vald på två år 2021-2023.
Gustaf Holst Enqvist vid stämman 2021 vald på två år 2021-2023.

15.

Val av revisorer
Marie Nordlander omvaldes som revisor för ett år.

16.

Val av valberedning
Valberedningens förslag godkändes av stämman.
Susanne Atterfors

Odlingsvägen 1

Nils Viking

Odlingsvägen 3

Yifeng Lin

Odlingsvägen 5

17.

Frågor som styrelsen hänskjutit till stämman samt frågor som föreningsmedlem har
anmält:
17.1.

Användning av överskottsproduktion från solcellsanläggningen
Motionen avslogs eftersom stämman beslutade att motionen ansågs
besvarad i och med styrelsens svar.

17.2.

Anläggning av äng
Motionen avslogs eftersom stämman beslutade att motionen ansågs
besvarad i och med styrelsens svar.

17.3.

Grovsoprum
Stämman fattade beslut i enlighet med motionen.

17.4.

Installation av laddstolpar för elbilar
Omröstning nr 1
Vill stämman rösta om motionen? Omröstning sker.
14 röster för. Ej majoritet.
Anser stämman motionen besvarad? Omröstning ske.
9 röster för. Ej majoritet.
Omröstning nr 2
Vill stämman rösta om motionen? Omröstning sker.
5 röster för. Ej majoritet.
Anser stämman motionen besvarad? Omröstning sker.
19 röster för. Majoritet.
Motionen avslogs eftersom stämman beslutade att motionen
ansågs besvarad i och med styrelsens svar.

18.

Stämman avslutades och ordföranden tackade mötesdeltagarna.

Vid protokollet

Ordförande

—--------------------------------------------Thomas Belius

Justeras:

—----------------------------------------Helena Nyström Lockner

—-----------------------------------------------Nils Viking

—-------------------------------———
Mattias Livfors
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