
 

Årsstämma 2015 
 

Datum: 2015-05-30 

Tidpunkt: Klockan 12:00 

Plats: Gården, Persgatan 

 

 

 

1. Öppnande 

Gunnel Medina hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

2. Godkännande av dagordningen 

Årsstämman godkänner dagordningen. 

3. Val av stämmoordförande 

Till stämmoordförande väljs Gunnel Medina. 

4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

Till stämmans protokollförare väljs Robin Fornazar. 

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Till justeringsmän väljs Linda Ekman och Sara Waldau. 

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 

Årsstämman fastslår att föreningsstämman var i stadgeenlig ordning utlyst.  

7. Fastställande av röstlängd 

Årsstämman fastställer röstlängden. Medlemsförteckning skickas runt och 

närvarande medlemmar bockar för sitt namn.  

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 

Gunnel Medina redogör för årsredovisningen och tillsammans med kassör Claes 

Nilsson besvaras frågor från medlemmarna som rör anskaffningsvärde föreningens 

lån.  

9. Föredragning av revisorns berättelse 

Gunnel Medina redogör för revisorns berättelse vilken godkänns av stämman. 

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

Årsstämman fastställer den i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningen.  

11. Beslut om resultatdisposition 

Årsstämman fastställer styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen avseende 

resultatdispositionen.  

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

Årsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.  



 

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande 

verksamhetsår 

Styrelsen föreslår ett oförändrat arvode för år 2015 vilket beviljas av årsstämman. 

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Gunnel Medina presenterar föreslagna medlemmar av kommande styrelsen efter 

information från valberedningens Birgitta Kriisin som inte närvarar. Nya medlemmar i 

styrelsen där Robin Fornazar, Maria Wallström och Claes Nilsson fortsätter blir:  

Erik Tari, Peter Kim, Josefine Pernes, Susanne Linke, Robert Blåberg, Ajdin Mustafovic 

och Birgitta Krisiin. Styrelsen konstituerar sig under nästkommande styrelsemöte. 

15. Val av revisorer och revisorssuppleant 

Till revisionsbyrå väljs Deloitte.  

16. Val av valberedning 

Till valberedningen väljs Milorad Ilic och Sara Waldau.  

17. Avslutande 

Gunnel Medina avslutar stämman.  

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras, stämmoordförande 

 

 

___________________________  ____________________________ 

Robin Fornazar   Gunnel Medina 

 

 

Justeras     

 

 

___________________________  ____________________________ 

Linda Ekman   Sara Waldau 

 

 


