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Protokoll ordinarie fiireningsstimm a 2OL2 20L2-O5-30

Stdmmans 6ppnande
Sven Jiserup hdlsade alla vdlkomna, forklarade stamman 0ppnad samt gick igenom utskickat
material.

Godkdnnande av dagordning
Sttimman beslutade att god kdn na dagordn in gen.

Val av stdmmoordfdrande
Stdmman valde Christina Fregne, Jurideko, till stdmmoordfOrande for drsstdmman2Ol2.

Anmdlan av stiimmoordfdrandens val av protokollfdrare
StdmmoordfOrande valde Robert Bertilsson till protokollforare under stamman.

Val av tvi justerare tillika rdstrdknare
Stdmman beslutade att vailja Lottie Rosenkvist och Fredrik Klasson tilljusteringsmdn och
rdstrdknare.

Friga om stdmman blivit istadgeenlig ordning utlyst
Stdm man forklarade stamman stad geen ligt utlyst.

Faststillande av rostldngd
15 medlemmar var narvarande, 0 medlemmar var representerade genom ombud. Stdmman
faststdllde rOstldngden till 15 rOster.

Fdredragning av styrelsens irsredovisning
Christina Fregne foredrog Arsredovisningen.

F6redragning av revisorernas berdttelse
Christina Fregne foredrog revisionsber€lttelsen. Emma Ljungman foredrog internrevisor arbetet.

Beslut om faststdllande av resultat- och balansrikning
St€imman beslutade att faststdlla resultat- och balansriikning fbr Ar 2011.

Beslut om resultatd isposition
Stdmman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens fOrslag i Srsredovisningen.

Beslut om ansvarsfrihet f6r styrelsen
Stdmman beslutade att ge styrelseledam6terna ansvarsfrihet for verksamhetsAret 2011.

Beslut om arvoden it styrelsen och revisorer f6r ndstkommande verksamhetsir (2012)
Stdmman beslutade om arvode At styrelsen om 1,5 prisbasbelopp (Prisbasbelopp = 44 000
Sek), att fordelas inbOrdes pA siitt styrelsen finner ldmpligt, och arvode At internrevlsor med 5 %
av ett prisbasbelopp, extern revisor arvoderas pA ldpande rdkning.

Val av styrelseledamdter och suppleanter,
Valberedningen genom Lotti Rosenkvist och Ulf Minsson fOreslog att

. Johan NordstrOm, till styrelseledamot omvdljs for 1 Ar.

. Fredrik Sdderbergj, till styrelseledmot nyval f6r 2 tr.

. Fredrik Green, till styrelseledmot nyval f)r 2 Ar.
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. Georgeta Anton, till styrelsesuppleant val '1 Ar.

. Anita Berglund, styrelsesuppleant nyval 1 ir.

Stdmman foreslog inga ytterligare namn och beslutade att vdlja styrelseledam6ter och
styrelsesuppleanter enligt valberedningens forslag.

Anita Berglund, Sven Jiserup och Robert Bertilsson avgAr som styrelseledamOter.

Johan Knutsson avgAr som styrelsesuppleant.

Val av revisorer och revisorssuppleant
Valberedningen genom Lotti Rosenkvist och Ulf MAnsson foreslog

r Emma Ljungman, till internrevisor omval 1 ir.
. Dalbv Ekonomiservice AB, extern revisor, omval 1 Ar.

Stimman foreslog inga ytterligare namn och beslutade att viilja internrevisor och extern revisor
enligt valberedningens forslag.

Val av valberedning
Valberedningen genom Lotti Rosenkvist och Ulf MAnsson fOreslog,

. Ulf MAnsson, till valberedningen omval 1 Ar.

. Johan Knutsson, tillvalberedningen nyval 1 Ar.

Stiimman foreslog inga ytterligare namn och beslutade att viilja valberedning enligt
valberedningens forslag.

Lottie Rosenkvist avgAr frAn valberedningen.

Av styrelsen till stimman hdnskjutna frigor samt av f6reningsmedlem anmilt irende
lnga drenden framfordes.

Ordfdrande avslutade stimman
Christina Fregne forklarade stdmman avslutad.
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Dalby 2011-05-30.

Fredrik Klasson
Justeringsman

Justeras:drw
Lottie Rosenkvist
Justeringsman
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