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2011-06-15

1. Stämmans öppnande
Styrelsens ordftirande hälsade medlemmarna välkomna och öppnade sfitunman.

2.

llpprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud
och biträden

Bifogas.

3. Val av ordförande för stämman
Beslut
Stiimman valde Bernt Jonsson.

4. Val av protokollskrivare
Beslut
Ståimman valde Hanna Jakhammer.

5. Val av justeringsperson tillika rösträknare
Beslut
Stiimman valde Curt Lundström

6. Fräga om kallelse tiil stämman behörigen skett
Ståimman bekråiftade att kallelse behörigen skett.

7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
Föredragande: Georg Fischer, styrelsens ekonomiansvarige.

Beslut
Ståimman beslutade att godkåinna årsredovisningen.

8. Föredragning av revisorns beräftelse
Beslut
Stiimman beslutade att godkåinna revisoms berättelse.

9, Fasfställande av balans och resultaträkning
Beslut
Sfitmman beslutade att fastställa balans- och resultatråikning.

13. Fråga

om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut
Stiimman beslutade att godktinna revisorns ftlrslag och att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

11. Fråga om användandet av uppkommen vinst eller täckande av

förlust
Beslut
Stiimman beslutade att godkiinna av styrelsen (se årsredovisningen sidan 3) ftireslagen
anviindning av vinst.

19. Fråga

om arvoden

Förslag att bibehålla arvodesbeloppet totalt sett på samma nivå som ftir ftiregående
riikenskapsår. Aktuella medel presenteras fiir stiimman.
Styrelsen:
För ordftirande och övriga ledamöter l0 400 kr vardera (fem stycken) det vill säga 52 000 kr
samt 12 000 kr ftir suppleanter, totalt 64 000 kr.
Ovriga arvoden:
För portombud vardera I 500 kr (ett portombud per port) samt ftir personer i tradgårdsgrupp
vardera 2 000 kr (upp till ffra stycken).

Beslut
Stiimman beslutade enligt ftirslag, samma belopp som ftiregående år.

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
Representant i valberedningen Rune Pettersson redovisade valberedningens ftirslag.

Ledamöter
Georg Fischer, Hanna Jakhammer och Bernt Jonsson kvarvarande mandat på vardera
Förslag:
Ordinarie ledamot på två år: Lars-Ove Norr
Ordinarie ledamot på två år: Kyien Amjan
Inga ytterligare ftirslag anmäldes.

Beslut
Enliet ftirslag
Suppleanter
Suppleant ftir ett år Svetlana Jouravlova
Suppleant ftir ett år Asmerom Berhane

Yfferligare ftirslag anmäldes

(l):

Rune Petterson.

Ytterligare f?irslag anmäldes (2): att välja tre suppleanter.
Stiimman valde att ftirst gå

Beslut

Att välja tre suppleanter.
BesIut

tiil beslut på frågan (2) om antal suppleanter.

I

år.

Att välja samtliga tre ftireslagna suppleanter Svetlana Jouravlova, Asmerom Berhane och
Rune Pettersson på vardera ett år.

12. Val av revisor och verksamhetsrevisor
Beslut
Ståimman beslutade att välja Peter Neveling respektive Klas

Miiller.

13. Ovriga ärenden
Q Åndring avfiireningens stadgar enligt utsöntfiirslag.
Ordftirande informerar alla att det ftir stadgeåindring krävs två stiimmobeslut.

Utsiint ftirslag antogs vid extra stiimma 20ll-05-22. Beslutet var enhåilligt.

Beslut
Styrelsens ftirslag

till

stadgar antogs enhälligt av ståimman.

b) Val av valberedning
Som ftirslag anmäldes Tony Hughes och

Beslut
Stiimman valde ftireslagna personer.
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4. Stämmans avslutande

Ståimman avslutades.

Beharig underte clmande

Curt Lundström

:

Viktor Sanchez Garay.

