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Protokoll, Föreningsstämma 2021-05-25, Plats: Skogalundsklippan 20 D 
 

1 Styrelsens ordförande Sören Lövkvist hälsade samtliga närvarande 
välkomna till årsstämman. 

2 Till ordförande för stämman valdes Håkan Söderström. 

3 Till sekreterare för stämman utsågs Bengt Björkman. 

4 Röstlängden godkändes, 32 närvarande, varav 26 via poströstning. 

5 Närvarorätt vid stämman. Samtliga i lokalen godkändes att ha rätt att 
närvara. 

6 Dagordningen fastställdes. 

7 Att justera dagens protokoll, samt tjänstgöra som rösträknare utsågs 
Ebbe Lindström (lgh 166) och Stefan Igerud (lgh 32) 

8 Kallelsen, som gick ut till samtliga medlemmar 3–4 veckor före stämman 
via brev, hemsida och anslag förklarades behörigen utlyst.  

9 Styrelsens årsredovisning inklusive förväntad framtida utveckling, resultat- 
och balansräkning genomgicks med plats för frågor.Därefter lades 
redovisningen till handlingarna.  

10 Revisorernas berättelse lästes upp och lades till handlingarna. 

11 Resultat- och balansräkningen fastställdes enligt revisorernas förslag. 

12 Beslöts att överföra årets resultat till nästa års räkning med följande 
disposition: 
 
Balanserat resultat 10 432 138: - 
Årets Resultat 2 098 675: - 
Reservering till underhållsfond - 1 417 000: - 
Ianspråktagande av underhållsfond 1 253 662: - 
Balanseras i ny räkning 12 367 475: - 
 enligt balansräkning och revisorernas förslag. 

13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året. Stämman 
beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 
enligt revisorernas förslag. 
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14 Beslut om arvoden: Styrelsen föreslogs få 10 % ökat arvode vilket innebär 
att sätta taket för arvoden till 220 000 SEK exkl. sociala avgifter, dessutom 
arvode till valberedningen, 2 000 SEK/person exkl. sociala avgifter.  
Stämman beslöt, med rösterna 31 ja och 1 nej, att bevilja arvoden till 
styrelsen att fritt fördela till en totalsumma av högst 220 000 SEK exkl. 
arbetsgivaravgift/sociala avgifter samt att valberedningen ersätts med 2 000 
SEK/person exkl. sociala avgifter.  

15 Val av styrelseledamöter och suppleanter:  
(med rösterna 31 ja och 1 nej) 

 

 Valda blev som ordinarie: 
Sören Lövkvist  Kvarstår 1 år 
Monica Endermark Kvarstår 1 år 
 
Bengt Björkman  Omval  2 år 
Peter Andersson  Omval  2 år 
Reine Johansson  Kvarstår 1 år 

 
som suppleanter: 
 
Sture Billroth  Omval  1 år    
Päivi Nurminen   Omval  1 år 
Tanja Spasic  Omval  1 år 
 
 

 
 

16 Till revisor valdes Joakim Häll, anställd av Bo Revision i Sverige AB.  
  

17 Till valberedning för ett år omvaldes Ebbe Lindström som också blir 
sammankallande, samt Peter Wiström och Margareta Himmelman. 
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