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Farsta

S I Stämmån öppnas

Ordförande Johan An idsson hålsar alla välkomna och f'örklarar sfämman öppnad.

$ 2 Codkåtrnånde av dagordning

Srim'rd_ bodl;n er den lorelagda dagordningen

S 3 Val av stämmoordlörande

Mötet löreslår KeNtin Frykberg Andersson från Bosladsråttema. S1ämman väljer Kerstin.

S 4 Anmälan a! protokollliirare

Ordlörande anmåler Johan Arvidsson som protokollförare.

$ 5 Val av två justeringsmän

Srämmån väljer Anna Lager och Sa1nuel Sunesson til I _justcringsmän.

S 6 Frågå om stämmån blivit strdgeenligt utlyst

Medlemmama godkånner att stämman blivit stadgeenligl ullyst.

S ? Fåstställånde av röstlängd

Noteras att 22 röstberättigade medlemmar är med på stämman.

S 8 Föredragning av styrelsens örsredovisning

Genomgång av årsredovisning.

Ärsredovisningen läggs till handlingarra-

S 9 Föredrågning av r€visorns berättelse

Föredragning av revisionsberättelse.

li l0 Beslut om fastställånde åv rcsultåt- och balansräkning

Stämman beshtar an godk?inna lijrelagd resultat och balansräkning

'/l



$ 11 Beslut om resultatdisposition

StriDnnan godkänner förelagd resultatdisposition.

$ l2 Fråga om ansvarsfrihet ftir styrelsens ledåmöter

Stämnran beslutar enhälligt att ge slyrelsen ansvarsfiihet.

I l3 Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisor€r fdr nåstkommånde verksåmhetsår

Styrelsen anoderas merl 2 gällande prisbasbelopp exkllrsive arbeEgivara!gift och arvodet fördelas
mellan ledamötema.

BeslLrt ol11 aNode för revisof. Stämman beslutar all denne betalas enligl löpande räkning.

S l,l Val sv stvreslel€damöter och suppleanter

Stämman fastslår at1 6 ordinarie och I suppleant ska väljas.

Stä nan beslular att välja iitljande ofdinarie ledamöter: Johan Anidsson, Jakob Nordin, Margareth
Lundgfen. Camilla Strandberg- Niklas Svensson, Eva crönborg. Till suppleant väljs Johan LjunggreD

$ l5 Val av revisorer och revisorsuppleant

Till rerisor beslutar srämman aft väl.ja Marie Nordlander från Paramerer revision. Suppleant utses vid
behov av revisonsbyrån.

S 16 Vål ay valberedning

Till valberedning väljs Jonatan Cöster (sammankallandc) och Lena Bergsmcds.

$ 17 Motion angående anläggning åv t€rråss

Styrelsen yrkar avslag med hänvisning lill eft fijr föreningens del ökat underhålls- och
säkerhetsansvar samt av rätr,"ise princip då vi hinills haft eD restrikriv hållning i diskussioner
kring andra byggnationer.

Stämman beslutar enligt st-vrelsens förslag.

$ 18 Informåtion från styrelsen gällånde Wcstlifes entreprenad

Johan Anidsson och Jakob Nordin informerar om förcningens tvist med Wesilif'e entreprenad.

|i l9 Ävslntånde

Stämmordförande tackar de som kommit och bidragit till nötel.



Sckreteraf€ 1'ör mötet
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Sanucl Sunesson


