
 

   
 

Dagordning årsstämma 2020 
 
Datum: 29 Mars 2020 
Tid: 16.00 
Plats: Föreningens samlingslokal (Hölls utomhus) 
 
 
§ 1 Stämmans öppnande 
Mehran Hejazi förklarade stämman öppnad. 
§ 2 Godkännande av dagordning 
Stämman godkände den i kallelse föredragna dagordningen. 
§ 3 Val av stämmoordförande 
Stämman valde Henrik Virro till stämmans ordförande. 
§ 4 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
Stämmoordföranden utsåg Johan Samuelsson till protokollförare. 
§ 5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
Stämman valde Mehran Hejazi och Susann Lundberg till justeringsmän tillika rösträknare. 
§ 6 Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 
Stämman befanns vara utlyst i stadgeenlig ordning. 
§ 7 Fastställande av röstlängd 
Närvarouppgifter insamlades och sammanlagt 17 röstberättigade hushåll befanns vara 
representerade på stämman. 
§ 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning 
Mehran Hejazi redogjorde för styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse för 2019. 
§ 9 Föredragning av revisorns berättelse 
Föreningens revisor Björn Guldbrandsen föredrog revisionsberättelsen för år 2019. 
§ 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
Styrelsens resultat- och balansräkning för år 2019 föredrogs av Henrik Virro. 
Stämman fastställde styrelsens resultat- och balansräkning för år 2019. 
§ 11 Beslut om resultatdisposition 
Stämman godkände styrelsens förslag till disposition av resultatet för år 2019. 
§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
§ 13 Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande 
verksamhetsår 
Stämman beslutade att summan av arvoden till styrelseledamöterna jämte 
arbetsgivaravgifter för verksamhetsåret 2020 ska vara oförändrad, det vill säga två 
prisbasbelopp. 
Arvode för revisor beslutades utgå med 2000 sek för år 2020. 
Arvode för revisorssuppleant beslutades utgå med 2000 sek för år 2020. 
  



 

   
 

§ 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Närvarande från valberedningen bestående av Mathias Kreissl föreslog följande: 
Fredrik Andström (nyval 2 år) 
Hans Gustafsson (nyval 2 år) 
Åse Mars föreslog sig själv som ordinarie ledamot (för 2 år) 
 
Johnny Ohnninen (nyval 1 år) 
Andrea Lilliehorn (nyval 1år) 
 
Följande ledamöter har ett år kvar på sin mandatperiod: 
Henrik Virro (ordinarie, 2/2) 
Mehran Hejazi (ordinarie, omval) 
Susanna Lundberg (Suppleant, 2/2) 
Kristin Lod (Ordinarie, 2/2)  
Stämman beslutade att välja nya styrelseledamöter enligt ovanstående förslag. 
§ 15 Val av revisorer och revisorssuppleant 
Björn Guldbrandsen utsågs till ordinarie revisor, för en period om ett år. Liselott Svensk 
utsågs till revisorssuppleant. 
§ 16 Val av valberedning 
Stämman valde Mathias Kreissl och Ylva Lindgren att utgöra valberedning inför 
föreningsstämma 2021. 
§ 17 Beslut om uppdatering av stadgar 
Stämman beslutade att för andra gången, där extrastämman 2019 var första, att rösta för en 
uppdatering av stadgar enligt det presenterade förslaget.  
§ 18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 
Inga frågor eller motioner hade inkommit till styrelsen 
§ 19 Avslut  
Stämman förklaras avslutad.  
 
 
 
 
 
_______________________________ 
Johan Samuelsson 
 
 
 
 
_______________________________     ______________________________ 
Mehran Hejazi Susanna Lundberg 


