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Tid:

2010-05-27

Plats:

Nybohovsgränd

Närvarande:
§1

årsstämma

2010

kl. 18:30
17

Se röstlängd

Fastställande

av röstlängd

Röstlängden för stämman fastställdes. På föreningsstämman deltog
19 röstberättigade medlemmar varav 1 via fullmakt.
§2

Val av stämmoordförande

Per Anders Forsgren valdes till stämmans ordförande.
§3

Val av protokollförare
Hanna Berheim valdes till protokollförare.

§4

§5

Fastställande

av förslag

Dagordningen

fastställdes.

Val av 2 justeringsmän
Till justerare

§6

tillika rösträknare

tillika rösträknade

Fråga om kallelse
Det konstaterades

§7

till dagordning

Föredragning

till stämman

valdes Rasmus Ahloch
blivit i stadgeenlig

Mats Freding.

ordning

utlyst

att stämman utlysts i behörig ordning.

av styrelsens årsredovisning

Styrelsens årsredovisning föredrogs och godkändes. Styrelsen redovisade att den
slutliga kostnaden för anskaffandet av föreningens hus har uppgått till
86 500 000 kr.
§8

Föredragning

av revisorernas

berättelse

Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes.
§9

Beslut om

fastställande av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2009 fastställdes.
§1O

Beslut ifråga om

ansvarsfrihet

för styrelseledamöterna

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.
§11

Beslut om

resultatdisposition

Föreningsstämman fastställde resultatdispositionen.
§12

Beslut om

arvoden

åt styrelseledamöter

och revisorer för nästkommande

verksamhetsår
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Valberedningens förslag till arvoden för styrelsen antogs, en ersättning om
999 kr per person samt en gemensam middag. Stämman beslutade också att
styrelseledamöterna har rätt att få ersättning för omkostnader som uppdraget
innebär. Någon summa för revisorernas arvoden fastställdes inte.
§13

Val av styrelseledamöter

och suppleanter

Följande förslag från valberedningen framfördes:
Gabriella Bartha
Kalle Hjelm
Ronnie Johansson
Jay Lin
Kalle Lindholm
Dan Quan
Robert Falk
Inger Tengqvist
§14

omval
nyval
nyval
omval
omval
nrl
nr2
nr3

ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
suppleant

Val av revisorer

Föreningsstämman beslutade att även för verksamhetsåret 2010 anlita BOREV
revisionsbyrå AB.
§15

Val av valberedning
Föreningsstämman beslöt att omvälja följande personer till valberedning:
Asa Runeström (sammankallande)
Johan Werner

§16

Av styrelsen

till stämman

föreningsmedlemmar

hänskjutna

anmälda

frågor

ärenden

"Propositioner"

samt av

"Motioner"

Styrelsens tänkta propositioner utgick och hänsköts till nästa år. Inga motioner
hade inkommit.
§17

Stämmans

avslutande

Stämmans ordförande tackade för medlemmarnas deltagande och förklarade
föreningsstämman avslutad.
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Vid protokollet:

Hanna Berheim, sekreterare

Godkännes:
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Rasmus Ahl, justerare
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