Årsstämma Fridhemsgläntan 2015

Datum: 150528
Plats: Skogmursvägen 39A
Närvarolista: Börje & Gunilla Fjellgren, Jane & Robert Sandberg, Peter Wallström, Malin Åhrlin,
Mats Häggquist, Björn Widorson, Peter & Britta Rehn, Anita & Eije Bjöörn, Emil Olsson, Barbro
Jansson, Lars & Anna-Stina Hansson, Jennie Helzenius & Mikael Edvardsson, Göran Haglund,
Kenneth Nordstrand, Sune Engström
Särskilt kallade: Revisor Mimmi Lind

Dagordning:
§1

Val av ordförande för stämman:
Till ordförande för stämman valdes Göran Haglund.

§2

Val av protokollförare:
Till protokollförare valdes Mats Häggquist.

§3

Godkännande av röstlängden:
Röstlängd upprättades, se bilaga 1.
Stämman godkände röstlängden.

§4

Val av två justeringsmän:
Kenneth Nordstrand och Emil Olsson valdes till justeringsmän.

§5

Fråga om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning:
Stämman godkände att föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.

§6

Fastställande av dagordningen:
Stämman fastställde dagordningen.

§7

Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen:
Björn Widorson gick igenom årsredovisningen och revisor Mimmi Lind gick igenom den
ekonomiska redovisningen. Sammanfattningsvis gjorde föreningen ett resultat före skatt
på 139 271 kr jämfört med 100 171 kr för föregående år. Revisorn konstaterade att
ekonomin i föreningen är mycket god. Stämman godkände styrelsens årsredovisning och
revisionsberättelsen för 2014.

§8

Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten
eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras:
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2014.

§9

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna:
Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

§ 10

Arvode till styrelseledamöterna och revisorerna:
På årsstämman 2014 fastställdes att arvode för föreningens styrelse skall utgå med
22 760 kr, att fördela i styrelsen. Arvodet utgör 40 % av inkomstbasbeloppet för 2014.
Styrelsen föreslog oförändrat arvode för kommande år. Stämman godkände förslaget.

§ 11

Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas:
Stämman beslutade om oförändrat antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

§ 12

Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter:
Samtliga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter omvaldes för ett år framåt.
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Sekreterare
Jane Sandberg
Suppleant
Malin Åhrlin
Suppleant

§ 13

Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter:
Mimmi Lind, Er revision, omvaldes som revisor fram till nästa årsstämma.

§ 14

Val av valberedning:
Tre personer ingår i valberedningen:
Kenneth Nordstrand avgick ur valberedningen.
Omval genomfördes av Anita Bjöörn och Peter Rehn.
Nyval gjordes av Jennie Helzenius.
Valberedningen utser själva vem som skall vara sammankallande för valberedningen.

§ 15

Motioner:
En motion ang. förslag till fler parkeringsplatser hade inkommit till årsstämman.
De flesta åsikterna var emot lagt förslag då man redan nu upplever att det är trångt på
parkeringen. Några i föreningen upplever att det största problemet är att bilar parkeras
längs muren. Flertalet ansåg att detta är ett litet problem som sällan inträffar men
årsstämman beslutade att ingen parkering skall ske längs muren. Årsstämman förordade
vidare att man skall utnyttja sina garage eller platsen utanför resp. garage och är det fullt
på gästparkeringen parkeras på lämplig plats utanför föreningens område.

