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§1

Stämmans öppnande.

§2

Dagordning fastställdes.

§3

Stämman valde Johan Kahn till ordförande vid stämman.

§ 4 Joanna

Magnusson valdes till protokollförare.

§5

Eva Thorén Hultman och Stefan Norlund valdes till justeringsmän tillika
rösträknare.

§6

Det bekräftades att stämman hade blivit i behörig ordning utlyst.

§7

Röstlängden fastställdes till 29 närvarande med rösträtt och 1 närvarande
med fullmakt.

§8

Styrelsens ordförande Andreas Jansson föredrog årsredovisningen och
händelser under året.

§9

Revisor Erik Davidsson från BoRevision i Sverige AB konstaterade att
årsredovisningen är gjord enligt standardutformning. Erik besvarade frågor
gällande K2/K3.

§

10 Det beslutades att stämman fastställer resultat- och balansräkning.

11 Vidare beslutade stämman att resultatet ska disponeras i enlighet med
styrelsens förslag.

§

§

12 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet under år 2014.

13 Stämmande beslutade att låta styrelsens arvode för det kommande året, 5
basbelopp att fördela inom styrelsen, vara oförändrat från innevarande år.

§

14 Valberedningen meddelade skriftligen genom Johan Kahn sitt förslag.
Stämman valde, i enlighet med valberedningens förslag:

§

Andreas Jansson
Lydia Kahn
Stefan Norlund
Mikael Klavius
Joanna Magnusson
Daniel Breeze

omval 1
sittande
omval 1
omval 1
sittande
omval 1

år
ytterligare ett år
år
år, suppleant
ytterligare ett år
år

z

Kristofer Fröjd
Margareta GoldieTegerstedt
Henrik Wendel

nyval 1 år
nyval 1 år
nyval 1 år, suppleant

15 Till revisor valde stämman Etik Davidsson från BoRevision på ytterligare ett
år. Revisorssuppleant Jörgen Götehed.

§
§

16 Till valberedning utsåg stämman:

Nathalie Brard
Kajsa Andersson
P-O Niblaeus

nyval 1 år
omval 1 år
omval 1 år

17 Information från trädgårdsgruppen. Fortsatt förtroende för Anders
Lindberg för trädgårdsskötsel. Förslag på gemensam trädgårdsdag den 7 juni
under arbetsledning av Anders.

§

§

18 Stämman avslutades.

Ordförande Johan Kahn

Vid protokollet: Joanna Magnusson
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Justeringsman Eva Thoren Hultman

Justeringsman Stefan Norlund

